KOERS 2019 - 2022

De Omgevingsdienst regio Utrecht is voor 15 Utrechtse gemeenten kennis- en adviescentrum voor milieu en duurzaamheid
en voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het Omgevingsrecht.
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1
Inleiding

In de vorige bestuursperiode hebben wij met onze vijftien deelnemende gemeenten

toevoegen voor onze gemeenten. Met deze basis beginnen wij in dit koersdocument.

die de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) vormen, gebouwd aan de ontwikkeling

Daarna behandelen we in de volgende hoofdstukken de externe ontwikkelingen en de

van de ODRU, die op 1 juli 2012 is opgericht. De basis hiervoor vormde de

veranderende vraag om in hoofdstuk vijf onze ambities voor 2022 uiteen te zetten.

strategische koers “Samen bouwen aan de ODRU 2015-2018”. Als algemeen bestuur

De vorige koers was een ‘stip op de horizon’; in deze koers staan zes concrete ambities

kijken wij terug op een periode waarin we ons flink hebben ontwikkeld op de basis

waar we ons op vastleggen. Deze koers is door het algemeen bestuur vastgesteld

van een financieel gezonde organisatie. Voor u ligt de Koers die het nieuwe algemeen

vanuit haar rol als eigenaar van de gemeenschappelijke regeling ODRU. In hoofdstuk

bestuur wil uitzetten voor de bestuursperiode 2019 - 2022. De basis van de koers

zes bespreken hoe we samen met onze deelnemende gemeenten uitvoering willen

voor de ODRU blijft dezelfde: missie, visie, kernwaarden en de waarde die wij willen

geven aan deze koers.
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2

De toegevoegde waarde van de ODRU
2.1 De ODRU anno 2018

Vijftien middelgrote en kleine gemeenten leveren een bestuurscultuur voor de ODRU

De ODRU is een gemeenschappelijke regeling van vijftien gemeenten in de provincie

op die zich kenmerkt als praktisch, overzichtelijk en korte lijnen. Het bestuur werkt

Utrecht. Los van landelijke ontwikkelingen hebben middelgrote en kleine Utrechtse

volgens het principe one-man one-vote en kent een onafhankelijk voorzitter.

gemeenten al eerder hun krachten gebundeld in twee milieudiensten, die in 2012 de

Het risicoprofiel van de vijftien deelnemende gemeenten is overzichtelijk en relatief

ODRU vormden. Deze bundeling op het gebied van het omgevingsrecht leverde voor

beperkt van aard omdat er geen sprake is van zware industrie. Het naleefgedrag van

de gemeenten samen en voor elk van de gemeenten afzonderlijk betere garanties voor:

ondernemers is echter relatief laag, zodat relatief vaak her-controles en waar nodig

• De kwaliteit van de uitvoering

handhaving nodig zijn.

• Financiële schaalvoordelen
Het onvoldoende naleven van de regelgeving loopt uiteen van administratieve

• Vermindering van kwetsbaarheid.

onvolkomenheden tot milieurisico’s. Grote risico’s bespreken we individueel met de
Deze ‘shared service’ gedachte heeft opgeleverd dat de ODRU naast de VTH-taken

betreffende gemeente. Om efficiënter toezicht te kunnen houden met een zo groot

(vergunningverlening, toezicht en handhaving) ook kenniscentrum is voor milieu en

mogelijk maatschappelijk effect, werken we inmiddels met programmatisch toezicht,

duurzaamheid. Vanuit deze positie heeft de ODRU een breed palet aan adviserende en

naast het ketentoezicht en gebiedstoezicht. Dit krijgt de komende tijd verder zijn beslag

uitvoerende taken in huis, denk bijvoorbeeld aan onze centra voor natuur- en duur-

in het formuleren van meetbare doelstellingen, die cyclisch worden geëvalueerd en

zaamheidscommunicatie. In de periode 2013-2018 hebben de gemeenten IJsselstein,

bijgestuurd en het werken met informatie-gestuurde toezichtinstrumenten.

Montfoort en De Ronde Venen bouwtaken ingebracht.

In onze gemeenten zijn agrarische en industriële bedrijven vertegenwoordigd.

1

1

Onder deze taken verstaan wij het toetsen van omgevingsvergunningen aan alle onderdelen die nodig zijn:
van welstand, bestemmingsplan/omgevingsplan tot constructieveiligheid. En het houden van toezicht op
de naleving hiervan en waar nodig handhavend optreden.
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Een beperkt aantal bedrijven valt onder de Brzo-inrichtingen (Besluit risico zware

van de werkzaamheden van de ODRU vallen onder deze categorie. Het overgrote deel

ongevallen, waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in bepaalde omvang).

valt onder de eerder beschreven ‘shared service’ gedachte.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt de vergunningverlening,
toezicht en handhaving bij deze bedrijven. De grote verkeersstromen over weg en

Voor de VTH en adviestaken zijn binnen de ODRU de volgende expertise gebieden

spoor leveren de grootste druk op de fysieke leefomgeving. Daarnaast zijn we alert

aanwezig:

op ondermijning en de daarmee gepaard gaande risico’s.
• VTH Milieu, agrarisch en industrieel
In de periode 2015-2018 is er veel bereikt. Terwijl de organisatie zich ontwikkelde bleef

• VTH Bouw

de uitvoering van taken groeien. De productie in uren steeg van ruwweg 130.000 naar

• VTH Sloop

176.000 in 2018. De ODRU is op orde, financieel gezond, de organisatie is vanuit het

• Asbest

eigenaarsperspectief en naar het oordeel van de accountant in control en volop in

• Afvalwater (indirecte lozingen)

ontwikkeling. Het algemeen bestuur voelt zich eigenaar. In de dagelijkse praktijk blijft

• Archeologie

het steeds een uitdaging om voldoende op ontwikkeling en verbetering te sturen en

• Bodem

tegelijk een goede en efficiënte uitvoering te borgen.

• Externe veiligheid
• Geluid en trillingen

In de logische doorontwikkeling na een fusie, is de organisatie nu de stap aan het zetten

• Lucht en geur

van een activiteiten- naar een procesgerichte organisatie. Hier komen we op terug.

• Licht

2.2

• Ecologie

Wat doen we?

• Horeca (apv, bebouwd gerelateerd)

De ODRU is voor haar deelnemende gemeenten kennis- en adviescentrum voor milieu

• Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen

en duurzaamheid en voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en

• Duurzaamheid & energietransitie

Handhaving binnen het omgevingsrecht. Voor vijftien van de gemeenten betreft dit

• Natuur & duurzaamheid

milieutaken en voor drie gemeenten ook bouwtaken. De ODRU geeft advies in allerlei
vormen, variërend van specialistisch advies op onze expertisegebieden tot beleids-

In bijlage 2 is uitgebreid te lezen wat we doen en de historische context daarvan.

advies. De organisatie voert projecten uit en zorgt voor procesbegeleiding waar dit
door de gemeente gevraagd wordt. Vanuit de taken voor natuur- en duurzaamheidscommunicatie zorgt de ODRU voor vier centra voor natuur- en milieueducatie.
De rijksoverheid heeft in het Besluit Omgevingsrecht (BOR) vastgelegd welke taken
gemeenten dienen over te dragen aan hun omgevingsdienst. Slechts een klein deel
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2.3 Bestuurlijke uitgangspunten

Omgevingswet kijken de gemeenten eerst wat er gezamenlijk kan worden

De ODRU is een uitvoeringsorganisatie van professionals die werkt als verlengd lokaal

overgedragen aan de ODRU;

bestuur, dus in mandaat of in opdracht van deelnemende gemeenten en in dienst van de

• Daarnaast is waar mogelijk en gewenst tegen daarvoor gezamenlijk afgesproken

samenleving. De organisatie bestaat uit de leden van het algemeen en dagelijks bestuur

voorwaarden ruimte voor dienstverlening en kwaliteit op maat. Eigenaar gemeenten

en alle medewerkers. Met inachtneming van ieders rol en verantwoordelijkheid werken

accepteren dat er verschillen in af te nemen taken en diensten tussen de gemeenten

we samen aan onze missie.

bestaan, waarvoor de consequenties en risico’s met de betreffende gemeenten via
de dienstverleningsovereenkomst worden gedekt.

Net als in de vorige bestuursperiode hanteert het algemeen bestuur de volgende
uitgangspunten die onze deelnemende gemeenten als eigenaar en opdrachtgever

2.4 Missie en visie

verbinden aan de ODRU:

Onze missie is ons bestaansrecht: waarom zijn wij er en wat willen wij betekenen? In de
visie beschrijven we wat voor organisatie we moeten zijn om de missie te realiseren.

• De gelijkwaardigheid tussen de deelnemers via het “one man, one vote” principe;
• Het dagelijks en algemeen bestuur weet goed te schakelen tussen de opdracht-

Onze missie:

geversrol van de eigen gemeenten en de eigenaarsrol van de ODRU. Een cruciale rol is

Samen met onze gemeenten werken aan het vergroten en in stand houden van een

weggelegd voor de regievoerder binnen de gemeente, die onder meer het contact op

veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners, bedrijven

hoofdlijnen met de ODRU onderhoudt en de bestuurder in zijn rol als opdrachtgever

en maatschappelijke organisaties.

en eigenaar ondersteunt;
• De meerwaarde van de ODRU voor de samenleving (in de regio) is vanzelfsprekend

Als organisatie hebben wij de volgende visie:
• onze gemeenten ontzorgen;

voor ons en dat dragen wij uit;
•V
 ertrouwen en dichtbij zijn kernbegrippen in het functioneren van de organisatie en

• onze brede kennis en onafhankelijke positie meer centraal stellen;

in de relatie met en tussen de eigenaargemeenten en de organisatie. De leden van

• vanuit een dienstverlenende houding werken;

het algemeen bestuur hebben structureel en op de juiste momenten aandacht voor

• alert zijn op politiek gevoelige dossiers en lokale verhoudingen;

het betrokken en geïnformeerd houden van de colleges en raden van de eigenaar-

• meer vanuit mogelijkheden denken;

gemeenten. De ODRU en haar gemeenten zijn periodiek met elkaar in gesprek over

• in alle fasen van ontwikkeling een logische partner van de gemeenten zijn en

de ontwikkelingen van wet- en regelgeving op het werkterrein van de ODRU en over

vroegtijdig betrokken zijn in ontwikkelingen.

de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor onze visie op het huidig en
toekomstig functioneren van de ODRU. Anticiperend gedrag is daarbij het vertrekpunt;
• De ODRU en haar deelnemers streven na dat er in de uitvoering van het VTH-taken-

De ontwikkeling die we doormaken gaat over het denken in mogelijkheden, het in de
geest van de Omgevingswet integraal adviseren en stevigheid in waar we voor staan.

pakket sprake is van uniformiteit, standaardisatie en harmonisatie om het volumevoordeel optimaal te benutten. Bij de veranderingen in uitvoerende taken door de
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Het leidend principe is dat:
wij ons inspannen om initiatieven van inwoners en bedrijven te helpen realiseren,
met behoud van de waarden in de fysieke leefomgeving.
Bij het werken aan de organisatie laten wij ons leiden door kernwaarden, die ons
handelen naar gemeenten, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en
collega’s onderling bepalen. In bijlage 3 staat een nadere duiding van de kernwaarden,
zoals eerder weergegeven in de Koers 2018. Onze kernwaarden zijn:
• Dichtbij
• Samen
• Deskundig
• Objectief
• Anticiperend
• Maatschappelijk bewust.
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3

Externe ontwikkelingen
Drie externe ontwikkelingen hebben de komende periode een grote impact:

wetsvoorstel voor Private Kwaliteitsborging voor het Bouwen, waarmee kwaliteitsborging

• De Omgevingswet

deels privaat wordt belegd.

• Klimaat en energietransitie
• Digitalisering en informatievoorziening.

Deregulering zorgt voor een veranderende rol van de lokale overheid: kaders stellen

We beschrijven kort deze ontwikkelingen.

in plaats van alles vast leggen in regels en binnen deze kaders ruimte geven voor
ontwikkeling. De rol van de overheid is daarna toezien en partner zijn bij ontwikkeling.

3.1 De Omgevingswet
De al langer aanwezige trend van deregulering krijgt voor het domein van de fysieke

Wij bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OGW) in 2021.

leefomgeving zijn uiteindelijke beslag in een nieuwe Omgevingswet. Deze operatie is

De invloed van deze wet op onze organisatie en de gemeenten is groot. De OGW

complex. De aanvankelijke inwerkingtreding per 2018 is opgeschoven naar 2021.

vraagt om een integrale benadering en advisering met bescherming van de fysieke

Al eerder verminderde de Rijksoverheid met bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit de

leefomgeving en benutting van mogelijkheden. De samenwerking intern, met onze

eisen aan vergunningen: voor sommige onderwerpen werd de vergunningsplicht

deelnemende gemeenten en met externe partijen wordt steeds belangrijker. Dit leidt

vervangen door een meldingsplicht. Het parlement heeft recent ingestemd met het

tot een nieuwe werkwijze die we verankeren in onze organisatie en processen.
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3.2 Duurzaamheid, klimaat en energietransitie

energiebesparende maatregelen bij gekomen. Hiermee wordt het besparingspotentieel

In de college-akkoorden van de ODRU-gemeenten zijn stevige ambities opgenomen

inzichtelijk en kan er - in samenspel met de gemeente - gericht worden gehandhaafd op

voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Deze gaan over het verminderen van de

bedrijven die niet aan de wettelijke eisen voldoen.

uitputting van grondstoffen en het verkleinen van de footprint van activiteiten met
thema’s als besparen en circulaire economie; oftewel verduurzamen.

Nu de opgaven voor onze gemeenten zo fors geworden zijn is het tijd dat de ODRU
haar producten- en dienstenpakket herziet.

In het landelijk (ontwerp)Klimaatakkoord van 21 december 2018 is richting gegeven aan
de grote opgave voor energietransitie en de rol van gemeenten hierin. De rijksoverheid

3.3 Digitalisering en informatievoorziening

heeft dertig regio’s aangewezen die elk een Regionale Energievisie (RES) moeten

De hele publieke sector staat voor een grote digitaliseringsopgave. Wettelijke

opstellen, die in een later stadium ook moet worden uitgewerkt en in de praktijk vorm

verplichtingen stellen hoge eisen aan de ‘digivolwassenheid’ van de ODRU. Bovendien

gegeven. Het Utrechtse grondgebied kent drie RES-regio’s, waarin de betreffende

nemen de verwachtingen van de samenleving toe. Nieuwe technologieën bieden kansen

gemeenten (U16, rond Amersfoort en Food Valley) en de provincie samen werken.

om hier op in te spelen, tegelijk vraagt het veel van de capaciteit en wendbaarheid van

Daarnaast heeft het Rijk aan alle gemeenten gevraagd om voor 2022 een warmtevisie

de organisatie.

op te stellen, die meer bottom-up wordt opgebouwd vanuit wijkniveau. Hierbij spelen
thema’s als: aardgasvrij bouwen, de nieuwe ‘BENG’-norm (Bijna Energie Neutrale

De komst van de Omgevingswet vraagt dat de ODRU een belangrijke kennispartner

Gebouwen, die leidt tot andere wettelijke eisen voor nieuwbouw) en het ruimte

voor de gemeenten is en zich verder ontwikkelt naar bredere adviserende dienst over

maken voor opwekking van energie met wind, zon en bodemwarmte. Klimaatadaptatie

de fysieke omgeving, vanuit specialistische kennis. Informatie is hierin een cruciale factor.

gaat daarnaast ook over voldoende ruimte voor water en neerslag en het inrichten van

De Omgevingswet leidt dus tot een substantiële investering in digitalisering, waaronder

de fysieke leefomgeving op een wijze die bijdraagt aan verlagen van CO2 uitstoot en

een verdere intensivering van de kennisinfrastructuur om te kunnen voldoen aan de

opwarming van de aarde. Idealiter gaan de thema’s duurzaamheid, energietransitie en

afspraken rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

klimaatadaptatie hand-in-hand; soms staat er één thema centraal in een vraagstuk.
De afgelopen jaren heeft de ODRU als maatwerk op verzoek van de afzonderlijke
gemeenten al producten en diensten op dit gebied ontwikkeld. Dit betreft advies en
projectondersteuning vanuit het kenniscluster klimaat energie en duurzaamheid en
diensten, waaronder bewonersparticipatie, vanuit onze vier NME-locaties.
In toenemende mate krijgen wij vragen vanuit onze VTH-kennis, bijvoorbeeld over
regelgeving, de consequenties en inpasbaarheid voor bouwplannen of over bodem
energiesystemen. Daar zijn recent het toezicht op (wettelijk of Europees) verplichte
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4

De veranderende vraag voor de ODRU
Door ontwikkelingen binnen de deelnemende gemeenten zijn de volgende

ODRU zo efficiënt mogelijk zonder verspillingen een aansluitend op de door de

veranderingen en gevolgen voor de ODRU de komende periode van belang:

gemeenten gewenste kwaliteit. Waarbij kwaliteitsnormen voortkomend uit de wet,

•

Goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten;

vanuit robuustheid en risicobeheersing in acht worden genomen. Het tweede aspect

•

Groei door overdracht van taken;

betreft verdergaande standaardisering in de producten en diensten en prijsdifferentiatie

•

Samenwerking met de RUD Utrecht;

op maatwerk.

•

Werving vaste en flexibele medewerkers.

4.1 Goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten

4.2 Groei door overdracht van taken
Per 1 januari 2019 is de gemeente Vijfheerenlanden ontstaan en daarmee is ook het

Vanuit vooral gemeenteraden zien wij de behoefte om meer efficiency terug te zien in

werkgebied van de ODRU vergroot. Daarnaast bracht de gemeente De Ronde Venen

een zo laag mogelijk uurtarief. Uitgaande van de maatschappelijke verantwoordelijk-

bouwtaken bij ons onder en droegen gemeenten kleinere taakgebieden over, als gevolg

heid om zuinig om te gaan met gemeenschapsgeld is dit per definitie een uitgangspunt

van de door het Rijk in het Besluit Omgevingsrecht voorgeschreven overdracht.

dat bij de ODRU als uitvoeringsorganisatie past. Aan het leveren van een goed product

Door deze uitbreidingen is de ODRU fors in omvang gegroeid.

tegen zo laag mogelijke kosten zitten in het bijzonder twee aspecten die de komende
jaren onze aandacht vragen. De eerste is intern georiënteerd. Met behulp van continu

Naar verwachting zullen diverse ODRU-gemeenten de komende periode nog meer

verbeteren van werkprocessen en digitalisering en IT blijft de bedrijfsvoering van de

taken zoals door het Besluit Omgevingsrecht voorgeschreven, overdragen alsmede

10 I Samen bouwen aan de Omgevingsdienst regio Utrecht

Wabo-brede milieutaken vanwege een robuuste taakuitvoering. Het verminderen of

milieudiensten en bouwtaken. De taken, producten en diensten van beide organisaties

elimineren van zogenaamde witte vlekken (niet overgebrachte wettelijk verplichte taken)

overlappen elkaar daardoor slechts ten dele.

levert een bijdrage aan de efficiënte taakuitvoering door de ODRU.
Via het platform OD.NL werkt de ODRU ook samen met de andere omgevingsdiensten
In de vorige koers stond dat de ODRU gemeenten faciliteert in het overdragen van
bouwtaken. In 2019 en 2020 gaat de organisatie eerst de grote groei van bouwtaken

in het land.

opvangen en zorgen voor goede procesgang en afspraken met de opdrachtgevende

4.4 Werving vaste en flexibele medewerkers

gemeenten. Pas daarna kan sprake zijn van faciliteren van nieuwe taakoverdracht.

De begroting van de ODRU bestaat grotendeels uit personeelslasten. Om de producten
en diensten aan de gemeenten te kunnen leveren zijn huidige en nieuwe medewerkers

Wij hebben in het algemeen bestuur spelregels afgesproken over de financiering van

hard nodig. Na een periode van economische recessie - en daardoor als werkgever

taakoverdracht en het dagelijks Bestuur heeft de rol om de impact van taakoverdracht

keuze op de arbeidsmarkt - beginnen de rollen om te draaien. Dit is terug te zien in

op de ODRU-organisatie en de lopende uitvoering te monitoren en te bewaken.

minder reacties op vacatures en het ontstaan van druk op inhuurtarieven. Op dit

Hierbij geldt als belangrijkste uitgangspunt dat de staande organisatie en de andere

moment lukt het de ODRU nog steeds om vaste vacatures invulling te geven. Het

gemeenten geen last, maar wel voordeel, mogen hebben van een taaktoevoeging.

uitgangspunt is dat opleidingsniveau en gewenste competenties aanwezig dienen te
zijn. Een eventueel kennishiaat wordt opgelost door scholing en opleiding. Dit kan de

4.3 Samenwerking met de RUD Utrecht

druk op het opleidingsbudget vergroten.

De RUD Utrecht en de ODRU werken samen in het kader van kennisdeling en
robuustheid. Voorbeelden hiervan zijn de bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s)

Daarnaast wordt arbeidsmarktcommunicatie actiever vorm gegeven, zodat potentieel

en externe veiligheid.

nieuwe medewerkers de ODRU goed kunnen vinden. De ODRU is een aantrekkelijke
werkgever met een goed werkklimaat, vanuit de overtuiging dat de organisatie dan het

De komende periode intensiveren we de samenwerking. Bij nieuwe vragen van

beste in staat is om het werk voor de deelnemende gemeenten goed te doen.

gemeenten of bij nieuwe taakgebieden gaan we uit van complementariteit: we benutten
de kennis die de collega-dienst al heeft en gaan niet diezelfde kennis ook opbouwen.

Een flexibele schil hoort bij de ODRU. Het maakt dat goed kan worden ingespeeld

Dit zie je terug bij bijvoorbeeld asbest (accent ODRU) en de natuurbeschermingswet

op de vraag van gemeenten. Inhuur is echter wel duurder dan vaste medewerkers.

(accent RUD). Gemeenten zien dit veelal niet, omdat de dienstverlening ‘achter de

Het is daarom de kunst om de flexibele schil niet te groot te laten zijn of worden.

schermen’ wordt georganiseerd voor hen. Het is echter goed te weten dat de RUD

Uitgangspunten hiervoor zijn onderdeel van het gesprek in het dagelijks en algemeen

Utrecht en de ODRU samenwerken en elkaar zo versterken, waarbij de opbouw van

bestuur. Het gaat onder andere om het door de gemeenten omzetten van UVP’s in

beide organisaties anders is. De kern van de RUD Utrecht wordt gevormd vanuit

de meerjarige DVO’s, zodat de ODRU eerder mensen in dienst kan nemen.

provinciale taken en basistaken milieu (uit het eerder genoemde Besluit Omgevingsrecht).

Hier komen voorstellen voor op tafel.

De kern van de ODRU is gevormd door de brede taken van de voormalige
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5

Ambities voor 2022
We willen, vanuit onze kernwaarde ‘anticiperend’, inspelen op de externe ontwikkelingen

5.1 De Omgevingswet

en rekening houden met de veranderende vraag. Dat kunnen we doen vanuit de basis

Vanaf 2017 is met de deelnemende gemeenten verkend wat de Omgevingswet

van onze toegevoegde waarde en de ontwikkelfase waarin we als organisatie zitten.

betekent voor de gezamenlijke uitvoeringspraktijk (impactanalyse). In 2019 en 2020

Dit leidt tot de volgende zes speerpunten voor 2022:

gaat de ODRU verder scenario’s uitwerken, de impact op de uitvoering in beeld

• De Omgevingswet

brengen, zodat afspraken met gemeenten kunnen worden gemaakt. Van belang is

• Duurzaamheid en energietransitie: passend aanbod van producten en diensten

dat er verschuiving van taken plaats gaat vinden in bevoegd gezag, onder meer van

• Uniformiteit en schaalvoordelen

provincie naar gemeente. Het gaat de komende jaren ook om opleiden en om

• IT en digitalisering

oefenen met de Omgevingswet door te starten met een overzichtelijk aantal

• Sturing, monitoring en verantwoording

experimenten samen met gemeenten.

• Kwaliteit van dienstverlening.
De resultaten van de experimenten worden vertaald naar acties voor implementatie.
Het doel van onze Koers 2019-2022 is het realiseren van onze ambities met deze zes

We verdelen die in de volgende vijf resultaatgerichte projecten:

speerpunten.

• Bijdragen aan kennisinstrumenten;
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• Helderheid en afspraken over taken en rollen;

maar ook de behoefte aan het soort producten, diensten en type ondersteuning.

• Digitaal samen kunnen werken;

Gemeenten maken eigen keuzes in welke capaciteit ze in eigen huis willen organiseren

• Verankeren van werkwijze in organisatie en processen;

en wat ze van de ODRU vragen. Centraal blijft staan dat de ODRU handelt vanuit haar

• Aanpassen van cultuur, houding, gedrag en competenties.

kennis- en expertiserol. Vanuit de shared service gedachte kan de ODRU regionale
verbinding en meerwaarde bieden.

We werken de komende periode de rol van de ODRU uit in de nieuwe instrumenten
omgevingsvisie en omgevingsplan, de veranderopgave rond informatievoorziening

De ODRU als organisatie heeft de ambitie om in de bedrijfsvoering CO 2 neutraal te

en kennis en vaardigheden. We doen dit in samenwerking met de gemeenten en de

worden gegeven de afhankelijkheden van bijvoorbeeld de provincie als verhuurder.

gemeentelijke projectleiders OGW. De OGW vraagt ons te denken in ambities,

De meeste aandacht is nodig voor duurzame inkoop en vervoersbewegingen.

belangen en mogelijkheden. Op die verandering bereidt de organisatie zich voor.
De sturing op de Omgevingswet verloopt via een programmaplan dat het AB vast stelt.

5.3 Uniformiteit en schaalvoordelen

Met de bouwgemeenten bepalen we de gevolgen van de Wet private Kwaliteitsborging

In de bestuurlijke uitgangspunten van zowel de vorige Koers 2015-2018 als deze nieuwe

voor het Bouwen.

Koers, is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en ODRU streven naar het
realiseren van volumevoordelen door meer uniformiteit, standaardisatie en

5.2 D
 uurzaamheid, klimaat en energietransitie:
passend aanbod producten en diensten

harmonisatie. De gemeenten, in het bijzonder gemeenteraden, vragen om sterker te
sturen op efficiency . Vandaar dat we als algemeen bestuur in deze periode in willen

Het uitgangspunt is dat de ODRU vanuit haar expertises blijvend aansluit op de

zetten op meer uniformiteit, standaardisatie en schaalvoordelen. Hieronder verstaat het

(veranderende) vraagstukken van de gemeenten.Voor de thema’s duurzaamheid,

algemeen bestuur op het gebied van processen en procedures zodanig harmoniseren

klimaat en energietransitie wordt op dit moment al via het programma duurzaamheid

dat van het schaalvoordeel van de vijftien gemeenten optimaal geprofiteerd kan

onderzocht welke producten en diensten dit zijn in de nabije toekomst.

worden. Dat wil niet zeggen dat de inhoud van het werk gestandaardiseerd wordt.

De mogelijkheden van de Omgevingswet worden hierbij betrokken.

Voor gemeenten moet op dat gebied maatwerk mogelijk blijven om zo recht te doen
aan de politieke en bestuurlijke koers van de afzonderlijke gemeenten. Al kan dit

Vanuit de rol als kennis- en expertisecentrum milieu & duurzaamheid wordt al veel op

grenzen in harmonisatie inhouden. Dit geldt evenzo voor de kennisbundeling;

deze thema’s uitgevoerd, zoals: geluid en windmolens, bodem en energie, toezicht en

voor vijftien gemeenten kunnen onze specialisten meer tijd aan kennisverwerving en

besparen, NDC-locaties en stadslandbouw, ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie,

-behoud doen dan voor een enkele gemeente mogelijk is.

project-, procesbegeleiding en bewonersparticipatie. .Echter de sterk verzwaarde
totaalopgave voor de gemeenten vraagt om een duidelijker aanbod en

Het is goed om de elementen die bijdragen aan volumevoordeel en efficiency te

doorontwikkeling van onze producten en diensten.

onderscheiden. Om te beginnen gaat het hier om het VTH-takenpakket, dus de
primair door de Wabo (en straks Omgevingswet) bepaalde procedures en processen.

Niet alle gemeenten zijn hierin gelijk. Het tempo per gemeente kan verschillen,

De organisatie kent, in samenwerking met de deelnemende gemeenten,
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werkprocessen (a) die producten en diensten (b) genereren, binnen (beleids)kaders

via de ‘milieubouwsteen’ met elkaar in hoeverre een zekere uniformiteit tussen

en in een werkwijze met de gemeenten (c). We benadrukken dat de uitkomsten van

gemeenten mogelijk is. Bij de bouwgemeenten zal harmonisatie, vanuit de gedachte

deze bedrijfsmatige processen is en blijft dat de ODRU in de inhoud maatwerk levert,

van Omgevingsvisie en omgevingsplan eerder mogelijk zijn en van groot belang zijn

passend bij de vraag van de gemeente en met oog voor couleur locale en nabijheid.

voor de efficiency bij de ODRU. Hier spelen ook concrete te harmoniseren uitvoerende

Zie hiervoor de kernwaarden eerder in deze koers.

kaders een rol. Naast (beleids)kaders kan ook de onderlinge werkwijze tussen ODRU en
gemeenten mogelijkheden bieden voor meer harmonisatie.

Op elk van deze aspecten is in de samenwerking tussen gemeente en ODRU en
binnen de ODRU meer efficiency te behalen. We lopen deze drie aspecten langs.

Naast de VTH-taken heeft de ODRU ook adviserende taken, vanuit de rol als kennis-

Wat betreft de processen (a) heeft ODRU, vanuit de vorige koers, de primaire

en expertisecentrum. Deze leent zich niet voor dezelfde bedrijfsmatige benadering.

VTH-processen op één noemer gebracht. In 2019 zullen gemeenten en ODRU zorgen

Wel zien wij in de werkwijze en afstemming met de gemeenten ruimte voor verbetering,

voor het in praktijk brengen van deze processen. De ODRU kan door verdere digitali-

bijvoorbeeld in de wijze van opdrachtverlening en in het projectmatig organiseren van

sering en verbetering van IT nog verdere stappen zetten. Zie hiervoor de betreffende

grotere adviesvragen.

speerpunten. Wat betreft de producten en diensten (b) constateren we een variëteit
in afname door deelnemende gemeenten. Drie gemeenten hebben bouwtaken bij de

Bij de taakuitvoering door de ODRU speelt ook het mandaat een rol. Al in 2013

ODRU ondergebracht, met twee verschillende ‘smaken’ in producten en diensten.

hebben wij een mandaatbesluit vastgesteld, dat uitgaat van het verlenen van mandaat

Een deel van de vijftien gemeenten die milieutaken afnemen, heeft het hele pakket

aan de ODRU voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving. De gemeente blijft

zoals dat in paragraaf 2.2. is toegelicht. Andere gemeenten hebben de afweging

bevoegd gezag, dus de ODRU zal altijd met oog voor politieke gevoeligheden opereren

gemaakt om een wisselend deel van deze taken zelf uit te blijven voeren. Hoe meer

en voorgenomen beslissingen of handelingen met de gemeente afstemmen. We merken

gemeenten het volledige VTH-milieupakket afnemen, hoe meer garanties deze

in de praktijk dat de ODRU aan de ene kant de gemeenten meer zou kunnen ontzorgen

afzonderlijke gemeenten hebben voor robuustheid en kwaliteit en hoe meer mogelijk-

in het afhandelen van WABO-vergunningen die puur milieu betreffen en aan de andere

heden voor de ODRU voor efficiency, omdat het volume van dezelfde producten en

kant dat enkele gemeenten aarzelen over het mandaat voor handhavend optreden.

diensten toeneemt. Als de bouwgemeenten op één lijn komen voor de af te nemen
producten en diensten, is een vergelijkbaar voordeel wellicht mogelijk.

Samengevat willen wij in de komende periode met de deelnemende gemeenten in
gesprek over de mogelijkheden voor meer uniformiteit, om de efficiency en slagkracht

Het derde element betreft de (beleids) kaders en de werkwijze van de gemeenten.

van de ODRU te verbeteren. Dit benaderen we vanuit het volgende streven:

Dit geldt voor zowel de bouw- als milieutaken. Als de (beleids)kaders waaraan de ODRU

• Toewerken naar eenzelfde productenpakket VTH-bouwtaken met geharmoniseerde

in haar VTH-taakuitoefening moet toetsen helder en goed vindbaar zijn, neemt de

beleids- en uitvoeringskaders;

efficiency toe. Als gemeenten onderling deze kaders verder harmoniseren ontstaan er

• Toewerken naar een standaardpakket voor de VTH-milieutaken en afspraken over

nog meer mogelijkheden. Met de komst van de Omgevingswet neemt de ruimte voor

(financiële effecten van) maatwerk voor gemeenten die taken in eigen huis willen

lokale afweging toe. In het kader van het programma Omgevingswet onderzoeken we

organiseren;
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• Voor zowel de VTH- als adviserende taken onderzoeken waar de werkwijze en

informatie een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van toezicht.

afstemming tussen gemeenten en ODRU efficiënter en slagvaardiger kan;

Op basis van het genoemde plan realiseren we stapsgewijs en in volgorde van prioriteit

• Volledig mandaat voor de ODRU in alle VTH-taken;

de volgende thema’s:

• We zetten hier de ambitie neer. In het proces dat we met de deelnemende
gemeenten organiseren zal blijken hoe de afspraken er concreet uit gaan zien.

• Digitalisering van documentenstromen
Digitaal ontvangen, versturen, archiveren en vernietigen van alle documenten.

5.4 IT en digitalisering

Volledig transparant maken waar stukken te vinden zijn en documenten snel

Bedrijfsvoering levert een belangrijke toegevoegde waarde voor de uitvoering van onze
primaire processen door op een proactieve en professionele wijze de ondersteuning te

toegankelijk maken.
• Sturing, Monitoring & Verantwoording

leveren die nodig is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie.

Medewerkers en afdelingshoofden de middelen geven om het eigen werk c.q. dat

Sterker nog: de bedrijfsvoering moet zich zo ontwikkelen dat het fundament gelegd is

van de gehele afdeling te kunnen sturen op basis van informatie over het proces en

om een verdere groei van de dienstverlening door ODRU aan de eigenaar gemeenten

uitkomsten van het proces. Bij planning & control wordt geïnvesteerd in het genereren

mogelijk te maken.

van meer integrale managementinformatie en procesmanagement. Voor de realisatie
van deze doelen is koppeling tussen ontwikkeling van informatiemanagement,

Na de eerste fase in de ontwikkeling van de ODRU sinds de oprichting in 2012, is de
interne ambitie om van een activiteiten- naar een procesgerichte organisatie te gaan.

digitalisering van processen en data analyse belangrijk. Zie paragraaf 5.5.
• Processen / continu verbeteren

We brengen de informatievoorziening en bedrijfsvoering op het hogere professionele

De ODRU als lerende organisatie, waarbij iedereen voortdurend aandacht heeft voor

plan dat past bij de toegenomen omvang van de organisatie en waarmee we voorbereid

het verder optimaliseren van processen. Uitgangspunt hierbij is dat we een eenduidig

zijn op de Omgevingswet. Hiervoor is inmiddels een plan opgesteld voor de periode

procesmodel hebben met zo min mogelijk afwijkingen voor de individuele gemeenten

2019 – 2022. In deze periode ligt het accent op het meer en beter gebruiken van

en de interne afdelingen.

gegevens, afkomstig uit de informatiedatabases van de kernapplicaties. Dit levert

• Geografische informatie

immers meer en beter inzicht in de prestaties van de ODRU. Hiermee leggen we een

Alle informatie binnen de ODRU is geografisch te relateren. Dit maakt het mogelijk

belangrijke basis voor de ontwikkeling van kengetallen en (Kritische) Prestatie

om alle informatie ook via een geografische applicatie te benaderen en eventueel te

Indicatoren. Zie hiervoor ook paragraaf 5.5 over sturing, monitoring en verantwoording.

muteren. De geo-applicatie zal een centrale rol krijgen in het eenvoudig toegankelijk
maken van onze informatie en daarmee het gelijk speelveld voor burgers en bedrijven

IT wordt een steeds belangrijker factor bij het leveren van diensten door de ODRU.
Op de korte termijn zit dit vooral in een uniforme werkwijze die zoveel mogelijk wordt

en de overheid.
• Overige ICT onderwerpen

ondersteund door goed IT. De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021

Hierbij moet worden gedacht aan: data kwaliteit (zorgen dat de data integer,

brengt extra eisen met zich mee, zoals het zoveel mogelijk automatiseren van het

beschikbaar en veilig is) en voldoet aan de eisen voor wat betreft de informatie-

aanvraagproces van vergunningen. Daarnaast is het hebben van kwalitatief goede

beveiliging, archiefeisen en AVG en het verder professionaliseren van het ICT-beheer.
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5.5 Sturing, monitoring en verantwoording

5.6 Kwaliteit van dienstverlening

De ODRU kent op dit moment een relatief complex systeem van contractopbouw en

De toegevoegde waarde van de ODRU gaat niet alleen over wat we doen en de

urenafrekening. Vereenvoudig hiervan draagt bij aan een efficiëntere tijdsbesteding en

efficiency. Het gaat ook over ‘hoe’ we dat doen en wat we daarover afspreken en wat

vergemakkelijkt rapportage.

daarvan kan worden verwacht. In de vorige Koers was al uitgesproken dat de kwaliteit
van dienstverlening voor de deelnemende gemeenten samenhangt met de nabijheid

Zowel de individuele medewerker als clustercoördinatie, management en staf willen we

en kennis van couleur locale. Hier blijft de ODRU op inzetten, onder andere door het

een instrumentarium bieden waardoor zij in hun taakuitvoering worden ondersteund.

inrichten van regiokringen en meer fysieke nabijheid. Kwaliteit voor bedrijven en

Dit draagt bij aan een betere werkverdeling en (zelf)sturing.

inwoners is uiteindelijk een kwestie van beleving. Hierbij aansluitend is recent de
effectenkaart ontwikkeld en bij drie gemeenten getest. Dit dynamische instrument

Hier moet het mes aan twee kanten snijden, want het verbetert ook de rapportage en

van het meten van klanttevredenheid wordt binnenkort in gebruik genomen voor alle

verantwoording aan gemeenten: welke aantallen producten hebben we geleverd, welke

gemeenten. Als paraplu boven het onderwerp kwaliteit van dienstverlening, gaat de

kengetallen spreken we daarvoor en welk aanbod aan werk verwachten we vanuit onze

ODRU met deelnemende gemeenten in gesprek over het vastleggen van de ODRU-

planning. Daarnaast, zeker in tijden van hoog- of laagconjunctuur, is verbeterde stuur-

dienstverleningsbelofte. Hierdoor weten de afnemers van producten en diensten

informatie nodig om met onze gemeenten het gesprek te voeren over hoe tijdig in te

(bedrijven, inwoners, gemeente als klant) wat ze aan de ODRU hebben en kunnen er

spelen op de veranderingen in de vraag vanuit de samenleving met bijvoorbeeld meer

goede afspraken worden gemaakt in de keten om dat te realiseren. Eén van de

of minder meldingen, vergunningen en klachten.

meetinstumenten is de zojuist genoemde effectenkaart.

We beginnen bij de basis, door de administratie, producten- en dienstencatalogus en

Bij duidelijke afspraken past ook een modernisering van de dienstverleningsovereen-

daarmee de wijze van tijdschrijven om te zetten. Daarna gaan we ervaring op doen en

komsten (DVO’s), met de gemeenten. Nu kenmerkt een DVO zich door een afspraak

kengetallen ontwikkelen. Afhankelijk van het tempo van ontwikkeling kunnen we in een

over een gegarandeerd aantal uren, die wordt aangevuld en uitgewerkt in de UVP’s

later stadium verkennen of de wijze van financiering verandering behoeft. We zoeken

naar uren en taakvelden. Deze methode heeft lange tijd naar tevredenheid gewerkt,

aansluiten bij benchmarks, te beginnen via ons landelijk platform OD.nl.

maar past niet meer bij de doorontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening van
de ODRU en het kunnen monitoren en rapporteren aan gemeenten.

Rapportages gaan niet alleen over productie-aantallen en uren. We werken toe naar
rapportages die gaan over betekenisgeving: wat merkt een inwoner, het bedrijf, de
maatschappij van wat de ODRU doet voor de veilige, gezonde, duurzame fysieke
leefomgeving? Hierin loopt het toezicht voorop, middels het in paragraaf 2.1
genoemde programmatisch en informatie gestuurd toezicht.
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6

Hoe voeren we deze koers uit?
De zes speerpunten geven focus op de ontwikkeling van de ODRU in de komende

De financiering van de nieuwe Koers is mogelijk op basis van de meerjarenbegroting

bestuursperiode. Het algemeen bestuur stelt voor de Omgevingswet en Duurzaam-

2020-2023 die door het algemeen bestuur is vastgesteld. Het is belangrijk om blijvend

heid, klimaat en energietransitie aparte programmaplannen vast. Alle overige acti-

in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en de dynamiek in de omgeving. In het

viteiten vinden hun plek in een intern werkplan. Dit is de basis voor interne sturing,

algemeen bestuur zal daarom nog worden gesproken over manieren om de middelen

waarover de organisatie aan het DB verantwoording aflegt. In het interne werkplan

voor blijvende ‘research and development’ van de op productie gestuurde uitvoe-

wordt ook de vertaling gemaakt naar de medewerkers. Uit de koers blijkt namelijk een

ringsorganisatie te kunnen realiseren, door (een deel van) efficiencybesparingen in de

interne veranderopgave: van activiteiten- naar procesgericht, meer integrale advisering

organisatie te steken. De Omgevingswet kent een separate financiering, die door het

en denken in mogelijkheden. Voor de interne vertaling wordt gebruik gemaakt van

algemeen bestuur zal worden besloten.

de bijgevoegde strategiekaart, die concretere doelen bevat. Ook in de Koersperiode
2015-2018 is gebruik gemaakt van een strategiekaart. De oude kaart is het vertrekpunt

Alle op te starten projecten worden in overleg met de gemeenten, in het bijzonder de

geweest: wat bereikt is komt niet terug, wat nog aandacht nodig heeft komt terug en

regievoerders opgezet.

er zijn nieuwe doelen bijgekomen.
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Bijlage 1: Strategiekaart 2019-2022
De focus in de strategie is hiervoor beschreven. Hierna laten we op de strategiekaart
in één oogopslag zien welke concrete doelen we onszelf stellen. We formuleren deze

C. Ontwikkelen & leren: hoe voeden we onze toekomst, waarin moeten we
ontwikkelen en groeien om succesvol te zijn?

doelen binnen vier vensters, die bepalen hoe we onze missie kunnen realiseren:
D. Financiën en middelen: hoe behouden en vergroten we de (financiële)
A. Externe belanghebbenden: voor wie en met wie werken we om onze missie te

randvoorwaarden voor het realiseren van onze missie?

realiseren?
Missie: Samen met onze gemeenten werken aan het vergroten en in stand houden van
B. Interne processen: wat moeten we organiseren om onze externe belanghebbenden
tevreden te stellen, zodat we onze missie kunnen realiseren?

een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners bedrijven
en maatschappelijke organisaties.

18 I Koers 2019 - 2022

De
strategiekaart 2019
- 2022: verbinden,
realiseren en
vooruitzien
De
De strategiekaart
strategiekaart 2019
2019 -- 2022:
2022: verbinden,
verbinden, realiseren
realiseren en
en vooruitzien
vooruitzien
Visie
Visie
Visie
•• Onze
Onze gemeenten
gemeenten ontzorgen
ontzorgen
• Onze gemeenten ontzorgen
•• Dienstverlenende
Dienstverlenende houding
houding
• Dienstverlenende houding
•• Alert
Alert op
op politiek
politiek gevoelige
gevoelige dossiers
dossiers en
en lokale
lokale verhoudingen
verhoudingen
• Alert op politiek gevoelige dossiers en lokale verhoudingen

A
A

Externe
Externe
Externe
belangbelangbelanghebbenden
hebbenden
hebbenden

B
B

Interne
Interne
Interne
processen
processen
processen

C
C

Ontwikkelen
Ontwikkelen
Ontwikkelen
&
& leren
leren
& leren

D
D

Financiën
Financiën
Financiën
&
& middelen
middelen
& middelen

1.
1. Gemeenten
Gemeenten
1. Gemeenten
a.
a. De
De ODRU
ODRU en
en gemeenten
gemeenten zijn
zijn samen
samen klaar
klaar voor
voor de
de introductie
introductie en
en uitvoering
uitvoering van
van de
de Omgevingswet
Omgevingswet
a. De ODRU en gemeenten zijn samen klaar voor de introductie en uitvoering van de Omgevingswet
b.
Wij
hebben
een
passend
aanbod
ontwikkeld
voor
duurzaamheid
en
energietransitie
b. Wij hebben een passend aanbod ontwikkeld voor duurzaamheid en energietransitie
b. Wij hebben een passend aanbod ontwikkeld voor duurzaamheid en energietransitie
c.
c. Wij
Wij werken
werken toe
toe naar
naar het
het realiseren
realiseren van
van financiële
financiële schaalvoordelen
schaalvoordelen doordat
doordat alle
alle gemeenten
gemeenten ofwel
ofwel het
het
c. Wij werken toe naar het realiseren van financiële schaalvoordelen doordat alle gemeenten ofwel het
vaste
pakket
Wabo-milieu
afnemen
ofwel
het
vaste
pakket
Wabo-bouwtaken,
beide
met
volledig
vaste pakket Wabo-milieu afnemen ofwel het vaste pakket Wabo-bouwtaken, beide met volledig
vaste pakket Wabo-milieu afnemen ofwel het vaste pakket Wabo-bouwtaken, beide met volledig
mandaat.
mandaat. De
De keuze
keuze van
van het
het Wabo-pakket
Wabo-pakket draagt
draagt bij
bij aan
aan de
de deskundigheid
deskundigheid en
en professionaliteit
professionaliteit die
die
mandaat. De keuze van het Wabo-pakket draagt bij aan de deskundigheid en professionaliteit die
nodig
is
voor
integraal
werken.
nodig is voor integraal werken.
nodig is voor integraal werken.
d.
d. Wij
Wij bieden
bieden robuustheid
robuustheid conform
conform de
de kwaliteitscriteria.
kwaliteitscriteria.
d. Wij bieden robuustheid conform de kwaliteitscriteria.
e.
De
dienstverleningsovereenkomsten
e. De dienstverleningsovereenkomsten (DVO”s)
(DVO”s) zijn
zijn gemoderniseerd.
gemoderniseerd.
e. De dienstverleningsovereenkomsten (DVO”s) zijn gemoderniseerd.
f.
Verhogen
van
de
kwaliteit,
effectiviteit
en
efficiency
f. Verhogen van de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van
van Toezicht
Toezicht door
door programmatisch
programmatisch toezicht:
toezicht:
f. Verhogen van de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van Toezicht door programmatisch toezicht:
informatie
gestuurde
instrumenten,
meetbare
doelstellingen
en
cyclisch
informatie gestuurde instrumenten, meetbare doelstellingen en cyclisch evalueren
evalueren en
en bijsturen.
bijsturen.
informatie gestuurde instrumenten, meetbare doelstellingen en cyclisch evalueren en bijsturen.
4.
4. Besturing
Besturing
4. Besturing
a.
a. Het
Het dagelijks
dagelijks en
en
a. Het dagelijks en
algemeen
algemeen bestuur
bestuur
algemeen bestuur
weet
weet goed
goed te
te
weet goed te
schakelen
schakelen tussen
tussen
schakelen tussen
de
de opdrachtgeversopdrachtgeversde opdrachtgeversrol
rol van
van de
de eigen
eigen
rol van de eigen
gemeenten
gemeenten en
en de
de
gemeenten en de
eigenaarsrol
eigenaarsrol van
van de
de
eigenaarsrol van de
ODRU
ODRU
ODRU

Kernwaarden:
Kernwaarden:
Kernwaarden:
•• Dichtbij
Dichtbij
• Dichtbij
•• Deskundig
Deskundig
• Deskundig
•• Anticiperend
Anticiperend
• Anticiperend

•• brede
brede kennis
kennis en
en onafhankelijke
onafhankelijke positie
positie
• brede kennis en onafhankelijke positie
•• denken
vanuit
mogelijkheden
denken vanuit mogelijkheden
• denken vanuit mogelijkheden
•• logische
logische partner
partner gemeenten
gemeenten
• logische partner gemeenten

5.
5. Resultaat
Resultaat gericht
gericht werken
werken
5. Resultaat gericht werken
a.
Beleidsdoelen
a. Beleidsdoelen zijn
zijn vertaald
vertaald naar
naar
a. Beleidsdoelen zijn vertaald naar
concrete
resultaten
concrete resultaten en
en worden
worden
concrete resultaten en worden
systematisch
systematisch gemeten
gemeten
systematisch gemeten
b.
b. Individuele
Individuele medewerkers
medewerkers en
en de
de
b. Individuele medewerkers en de
ODRU-organisatie
kunnen
ODRU-organisatie kunnen proactief
proactief
ODRU-organisatie kunnen proactief
sturen
sturen en
en verantwoorden
verantwoorden door
door inzicht
inzicht
sturen en verantwoorden door inzicht
in
financiële
middelen,
bestede
in financiële middelen, bestede uren,
uren,
in financiële middelen, bestede uren,
geleverde
geleverde producten,
producten, beschikbare
beschikbare
geleverde producten, beschikbare
formatie
formatie en
en bezetting,
bezetting, doorlooptijden
doorlooptijden
formatie en bezetting, doorlooptijden
en
werkvoorraad
en werkvoorraad
en werkvoorraad
c.
c. Verantwoording
Verantwoording van
van het
het werk
werk gebeurt
gebeurt
c. Verantwoording van het werk gebeurt
op
een
eenduidige
en
eenvoudige
op een eenduidige en eenvoudige wijze
wijze
op een eenduidige en eenvoudige wijze

•• Samen
Samen
• Samen
•• Objectief
Objectief
• Objectief
•• Maatschappelijk
Maatschappelijk bewust
bewust
• Maatschappelijk bewust

2.
2. Bedrijven
Bedrijven en
en inwoners
inwoners
2. Bedrijven en inwoners
a.
Wij
hebben
a. Wij hebben een
een dienstdiensta. Wij hebben een dienstverleningsbelofte
verleningsbelofte over
over de
de
verleningsbelofte over de
wijze
waarop
we
onze
wijze waarop we onze
wijze waarop we onze
dienstverlening
dienstverlening aan
aan
dienstverlening aan
bedrijven
bedrijven en
en inwoners
inwoners
bedrijven en inwoners
leveren
leveren en
en de
de kwaliteit
kwaliteit hiervan.
hiervan.
leveren en de kwaliteit hiervan.
b.
Wij
hanteren
het
b. Wij hanteren het uitgangspunt
uitgangspunt
b. Wij hanteren het uitgangspunt
dat
dat bedrijven
bedrijven en
en inwoners
inwoners
dat bedrijven en inwoners
dezelfde
informatiepositie
dezelfde informatiepositie
dezelfde informatiepositie
hebben
hebben als
als de
de overheid
overheid (DSO)
(DSO)
hebben als de overheid (DSO)

6.
6. HRM
HRM
6. HRM
a.
a. Wij
Wij zijn
zijn een
een aantrekkelijk
aantrekkelijk werkgever.
werkgever.
a. Wij zijn een aantrekkelijk werkgever.
Medewerkers
Medewerkers en
en de
de arbeidsmarkt
arbeidsmarkt en
en
Medewerkers en de arbeidsmarkt en
kennen
kennen ons
ons ook
ook zo.
zo.
kennen ons ook zo.
b.
b. Wij
Wij investeren
investeren in
in de
de kennis
kennis en
en deskundigdeskundigb. Wij investeren in de kennis en deskundigheid
van
onze
medewerkers
heid van onze medewerkers en
en faciliteren
faciliteren
heid van onze medewerkers en faciliteren
de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van hun
hun talenten.
talenten.
de ontwikkeling van hun talenten.
c.
c. We
We hebben
hebben altijd
altijd voldoende
voldoende kwalitatief
kwalitatief en
en
c. We hebben altijd voldoende kwalitatief en
kwantitatief
personeel
kwantitatief personeel
kwantitatief personeel
d.
d. Iedereen
Iedereen die
die bij
bij de
de ODRU
ODRU werkt
werkt weet
weet waar
waar
d. Iedereen die bij de ODRU werkt weet waar
de
ODRU
voor
staat
en
draagt
dit
de ODRU voor staat en draagt dit uit.
uit.
de ODRU voor staat en draagt dit uit.
e.
e. De
De ODRU
ODRU is
is een
een inclusieve
inclusieve werkgever
werkgever en
en
e. De ODRU is een inclusieve werkgever en
voldoet
aan
het
quotum
voor
voldoet aan het quotum voor overheden.
overheden.
voldoet aan het quotum voor overheden.

3.
3. Samenwerking
Samenwerking in
in de
de provincie,
provincie, met
met de
de RUD
RUD en
en met
met andere
andere ketenketen- en
en kenniskennis3. Samenwerking in de provincie, met de RUD en met andere keten- en kennispartners
partners
partners
a.
a. Wij
Wij dragen
dragen bij
bij aan
aan de
de één
één overheid
overheid gedachte
gedachte (OGW)
(OGW) door
door actieve
actieve samenwerking
samenwerking
a. Wij dragen bij aan de één overheid gedachte (OGW) door actieve samenwerking
met
o.a.
waterschappen,
VRU,
RUD
en
provincie
waardoor
wij
met o.a. waterschappen, VRU, RUD en provincie waardoor wij een
een betere
betere dienstdienstmet o.a. waterschappen, VRU, RUD en provincie waardoor wij een betere dienstverlening
verlening kunnen
kunnen bieden
bieden aan
aan de
de samenleving
samenleving
verlening kunnen bieden aan de samenleving
b.
b. Wij
Wij dragen
dragen bij
bij aan
aan het
het behoud
behoud en
en het
het vergroten
vergroten van
van kennis
kennis door
door samenwerking
samenwerking
b. Wij dragen bij aan het behoud en het vergroten van kennis door samenwerking
met
ketenen
kennispartners.
Dit
draagt
bij
aan
een
efficiënte
met keten- en kennispartners. Dit draagt bij aan een efficiënte en
en effectieve
effectieve
met keten- en kennispartners. Dit draagt bij aan een efficiënte en effectieve
overheid
overheid en
en het
het bevorderen
bevorderen van
van een
een gelijk
gelijk speelveld
speelveld en
en rechtsgelijkheid.
rechtsgelijkheid.
overheid en het bevorderen van een gelijk speelveld en rechtsgelijkheid.
c.
c. Wij
Wij werken
werken samen
samen met
met de
de RUD,
RUD, zodat
zodat beide
beide omgevingsdiensten
omgevingsdiensten elkaar
elkaar versterken
versterken
c. Wij werken samen met de RUD, zodat beide omgevingsdiensten elkaar versterken
in
de
uitvoering
van
de
ondergebrachte
taken.
We
houden
daarbij
in de uitvoering van de ondergebrachte taken. We houden daarbij oog
oog voor
voor onze
onze
in de uitvoering van de ondergebrachte taken. We houden daarbij oog voor onze
eigen
eigen autonomie
autonomie en
en wendbaarheid.
wendbaarheid.
eigen autonomie en wendbaarheid.

7.
7. Processen
Processen
7. Processen
a.
a. We
We hebben
hebben onze
onze processen
processen
a. We hebben onze processen
beschreven,
beschreven, zodat
zodat onze
onze werkwijze
werkwijze
beschreven, zodat onze werkwijze
uniform
en
gestandaardiseerd
uniform en gestandaardiseerd is.
is.
uniform en gestandaardiseerd is.
b.
b. Door
Door continu
continu leren
leren en
en verbeteren
verbeteren
b. Door continu leren en verbeteren
blijven
blijven de
de werkprocessen
werkprocessen up-to-date,
up-to-date,
blijven de werkprocessen up-to-date,
eenvoudig
eenvoudig en
en ondersteunend
ondersteunend aan
aan
eenvoudig en ondersteunend aan
de
de klanttevredenheid
klanttevredenheid en
en dienstverledienstverlede klanttevredenheid en dienstverleningsbelofte
ningsbelofte
ningsbelofte
c.
c. Documentenstromen
Documentenstromen zijn
zijn volledig
volledig
c. Documentenstromen zijn volledig
digitaal
en
efficiënt:
ontvangen,
digitaal en efficiënt: ontvangen,
digitaal en efficiënt: ontvangen,
versturen,
versturen, archiveren
archiveren en
en vernietigen
vernietigen
versturen, archiveren en vernietigen
van
alle
documenten
van alle documenten gaat
gaat digitaal.
digitaal.
van alle documenten gaat digitaal.

8.
8. Informatiemanagement
Informatiemanagement
8. Informatiemanagement
a.
a. Alle
Alle vernieuwing
vernieuwing in
in onze
onze informatievoorziening
informatievoorziening is
is
a. Alle vernieuwing in onze informatievoorziening is
gebaseerd
op
een
ODRU
gebaseerd op een ODRU brede
brede informatie
informatie architectuur.
architectuur.
gebaseerd op een ODRU brede informatie architectuur.
b.
b. De
De inrichting
inrichting van
van de
de beveiliging
beveiliging van
van onze
onze gegevens
gegevens
b. De inrichting van de beveiliging van onze gegevens
is
in
balans
met
de
risico’s
en
geldende
is in balans met de risico’s en geldende wetwet- en
en
is in balans met de risico’s en geldende wet- en
regelgeving,
regelgeving, zoals
zoals AVG,
AVG, Archiefwet
Archiefwet en
en Baseline
Baseline
regelgeving, zoals AVG, Archiefwet en Baseline
Informatiebeveiliging.
Informatiebeveiliging.
Informatiebeveiliging.
c.
c. We
We beheren
beheren onze
onze ICT
ICT middelen
middelen zodanig
zodanig dat
dat de
de
c. We beheren onze ICT middelen zodanig dat de
organisatie
altijd
geholpen
wordt.
organisatie altijd geholpen wordt.
organisatie altijd geholpen wordt.
d.
d. Medewerkers
Medewerkers van
van de
de ODRU
ODRU hebben
hebben eenvoudige
eenvoudige
d. Medewerkers van de ODRU hebben eenvoudige
digitale
toegang
tot
alle
benodigde
digitale toegang tot alle benodigde informatie
informatie en
en
digitale toegang tot alle benodigde informatie en
dragen
dragen zelf
zelf actief
actief bij
bij aan
aan de
de gegevensinvoer.
gegevensinvoer.
dragen zelf actief bij aan de gegevensinvoer.
e.
e. Onze
Onze informatie
informatie is
is volledig
volledig en
en juist
juist en
en eenvoudig
eenvoudig
e. Onze informatie is volledig en juist en eenvoudig
(digitaal)
te
ontsluiten.
(digitaal) te ontsluiten.
(digitaal) te ontsluiten.

9.
9. Checken
Checken en
en meten
meten
9. Checken en meten
a.
Wij
meten
a. Wij meten klanttevredenheid
klanttevredenheid systematisch
systematisch en
en dit
dit leidt
leidt tot
tot verbeteracties
verbeteracties
a. Wij meten klanttevredenheid systematisch en dit leidt tot verbeteracties
b.
Wij
toetsen
regelmatig
de
toepassing
van
de
dienstverleningsbelofte;
b. Wij toetsen regelmatig de toepassing van de dienstverleningsbelofte; kwalitatief
kwalitatief en
en kwantitatief
kwantitatief
b. Wij toetsen regelmatig de toepassing van de dienstverleningsbelofte; kwalitatief en kwantitatief
c.
Wij
zijn
frequent
met
onze
medewerkers
in
gesprek
om
te
kijken
waar
we
ons
kunnen
c. Wij zijn frequent met onze medewerkers in gesprek om te kijken waar we ons kunnen verbeteren
verbeteren als
als werkgever
werkgever
c. Wij zijn frequent met onze medewerkers in gesprek om te kijken waar we ons kunnen verbeteren als werkgever
d.
We
toetsen
regelmatig
onze
processen
op
effectiviteit
en
efficiëntie.
d. We toetsen regelmatig onze processen op effectiviteit en efficiëntie.
d. We toetsen regelmatig onze processen op effectiviteit en efficiëntie.

10. Kennis
Kennis borgen
borgen en
en delen
delen
10.
10. Kennis borgen en delen
a.
Wij
hebben
kennis
van
zaken, borgen
borgen deze
deze kennis
kennis en
en blijven
blijven deze
deze ontwikkelen
ontwikkelen
a. Wij hebben kennis van zaken,
a. Wij hebben kennis van zaken, borgen deze kennis en blijven deze ontwikkelen
b.
Vanuit
onze
rol
als
kennisorganisatie
zorgen
wij
voor
uitwisseling
van
kennis tussen
tussen
b. Vanuit onze rol als kennisorganisatie zorgen wij voor uitwisseling van kennis
b. Vanuit onze rol als kennisorganisatie zorgen wij voor uitwisseling van kennis tussen
onze
gemeenten,
tussen
ODRU
en
onze
gemeenten
en
binnen
de
ODRU
zelf
onze gemeenten, tussen ODRU en onze gemeenten en binnen de ODRU zelf
onze gemeenten, tussen ODRU en onze gemeenten en binnen de ODRU zelf

11. Financieel
Financieel beleid
beleid
11.
11. Financieel beleid
a.
Wij
kennen
onze
risico’s en
en beheersen
beheersen deze
deze
a. Wij kennen onze risico’s
a. Wij kennen onze risico’s en beheersen deze
b.
Wij
verkennen
modellen
voor
basisen
productfinanciering
b. Wij verkennen modellen voor basis- en productfinanciering
b. Wij verkennen modellen voor basis- en productfinanciering
c.
Wij
sluiten
met
onze
inhoudelijke
en
financiële
planvorming aan
aan bij
bij de
de gemeentelijke
gemeentelijke cyclus
cyclus van
van planning
planning en
en control.
control.
c. Wij sluiten met onze inhoudelijke en financiële planvorming
c. Wij sluiten met onze inhoudelijke en financiële planvorming aan bij de gemeentelijke cyclus van planning en control.

12.
12. Inkoopbeleid
Inkoopbeleid
12. Inkoopbeleid
a.
a. We
We toetsen
toetsen alle
alle inkopen
inkopen op
op duurzaamheid.
duurzaamheid.
a. We toetsen alle inkopen op duurzaamheid.
b.
De
ODRU
is
in
2022
een
b. De ODRU is in 2022 een CO2-neutrale
CO2-neutrale organisatie.
organisatie.
b. De ODRU is in 2022 een CO2-neutrale organisatie.

Bijlage 2: Wat is en doet Omgevingsdienst regio Utrecht?
De ODRU is kennis- en adviescentrum voor milieu en duurzaamheid en voert in mandaat

Centraal staat bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving.

taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het omgevingsrecht.

De ODRU is een uitvoeringsdienst. Elke gemeente is sinds 2017 voor een aantal mili-

In deze bijlage beschrijven we de expertisegebieden, producten & diensten en de taken

eutaken verplicht deze onder te brengen bij een uitvoeringsdienst. Vanuit een shared

van de ODRU, vooraf gegaan door een toelichting op de governance.

servicegedachte en efficiënte kennisbundeling en uitvoering bestaat de ODRU echter al
langer en kent historisch een veel bredere taakuitvoering.

1. Governance: wat is de ODRU?
Vijftien gemeenten hebben via een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling een

Met de gemeenten zijn dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesloten waarin

aantal taken op het gebied van milieu, bouwen en duurzaamheid ondergebracht bij de

is opgenomen hoeveel (totaal aantal uren) en welke soort taken (bouw en/of milieu)

ODRU. Samen zijn deze gemeenten eigenaar van de ODRU. Elk college van B&W

de gemeente bij de ODRU onderbrengt. Deze taken worden in mandaat uitgevoerd.

vaardigt een collegelid af in het algemeen bestuur en uit het algemeen bestuur wordt een

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat we alleen dat in mandaat uitvoeren waarvoor er

dagelijks bestuur gevormd. Zij geven sturing aan deze gemeenschappelijke regeling.

(gemeentelijke) regels en/of wetgeving is. Daar waar we beleidsstukken opstellen of er
over adviseren neemt het college of de raad van de betreffende gemeente de besluiten.

De ODRU is een gezamenlijk stukje gemeente. Als verlengd lokaal bestuur is de ODRU

Per jaar worden in een uitvoeringsprogramma (UVP) afspraken gemaakt over dat jaar te

een kenniscentrum en betrouwbare adviseur voor de deelnemende gemeenten.

leveren producten en diensten. Welke dat (kunnen) zijn staat hieronder.
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2. Expertise gebieden: wat heeft de ODRU aan kennis in huis?

Deze zijn in het geheel ondergebracht bij de RUD Utrecht. Dit alles heeft ertoe geleid

De ODRU is historisch ontstaan vanuit een shared servicegedachte. Een individuele

dat de volgende expertise gebieden op dit moment binnen de ODRU aanwezig zijn:

gemeente kon de ontwikkelingen en specialisatie op het terrein van milieu en

• VTH Milieu, agrarisch en industrieel

milieuwetgeving niet meer zelfstandig verantwoord organiseren. Zo ontstonden

• VTH Bouw

milieudiensten. Daar kwamen ook aanpalende taken bij als archeologie en natuur-

• VTH Sloop

en duurzaamheidscommunicatie (NDC) met eigen bezoekerslocaties. Zo ontstonden

• Asbest

de milieudiensten Noord-West en Zuidoost Utrecht. Dit waren mede de voorlopers

• Afvalwater (indirecte lozingen)

van de ODRU.

• Archeologie
• Bodem

Deze bundeling op het gebied van het omgevingsrecht leverde voor de gemeenten

• Externe veiligheid

samen en voor elk van de gemeenten afzonderlijk betere garanties voor:

• Geluid en trillingen

• De kwaliteit van de uitvoering

• Lucht - geur

• Financiële schaalvoordelen

• Licht

• Vermindering van kwetsbaarheid.

• Ecologie
• Horeca (APV, bebouwd gerelateerd)

Met als directe aanleiding de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in

• Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen

Volendam heeft de wetgever via de Wet VTH (2017) gemeenten en provincies

• Duurzaamheid & energietransitie

verplicht een basispakket aan VTH-taken onder te brengen in een omgevingsdienst.

• Natuur & duurzaamheid

VTH: vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het wettelijke verplichte basispakket
betreft milieu-basistaken; meer mag. Een nadere duiding van deze taken volgt in een

3. Producten en diensten: Wat biedt de ODRU?

volgende paragraaf. Historisch gezien heeft de ODRU echter nooit het verschil gemaakt

De diensten die de ODRU biedt vanuit de expertise gebieden zijn:

tussen basistaken milieu en VTH-taken milieu of brede milieutaken. Er is vooral gekeken

• Vergunningverlening		

• Kennis en informatie

hoe de shared-servicegedachte meerwaarde bieden voor onze gemeenten, zowel in

• Toezicht			

• Advies, in allerlei vormen

kwaliteit als in efficiency.

• 24-uurs piket milieu klachten

• Natuur- en duurzaamheidscommunicatie

• Handhaving			
In Nederland zijn daarnaast enkele omgevingsdiensten aangewezen om de meer
complexe Brzo-bedrijven te begeleiden. Vanwege de aard van het merendeel van

VTH, vergunningverlening, toezicht en handhaving vormen de kern van de ODRU.

de bedrijven in de provincie Utrecht zijn dit niet de Utrechtse omgevingsdiensten,

Omdat deze taken worden uitgevoerd heeft de ODRU expertise in huis om vanuit deze

maar is dit OD Noordzeekanaalgebied voor het grondgebied provincie Utrecht.

kennis ook bredere adviestaken uit te voeren.

Verder maken de provinciale milieutaken geen onderdeel uit van de ODRU.
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4. Taken: basistaken milieu, Wabo en advies

Hieronder volgt een lijst met de genoemde vijf categorieën producten en diensten,

4.1 Welke taken zijn er?

om het onderscheid tussen basistaken milieu, milieu Wabo, bouw Wabo, Wabo overig

De producten en diensten die de ODRU levert kunnen in vijf categorieën worden

en adviestaken te schetsen. Voor het gesprek met de gemeenten wordt de binnen de

ondergebracht. Deze lichten we zo meteen toe. De voormalige milieudiensten zijn,

ODRU beschikbare uitgebreide Excel lijst gebruikt. Hierin zijn alle taken uitgesplitst op

zoals gezegd, ontstaan vanuit de shared service gedachte. In 2007 is de Wet algemene

basis van de BOR-lijst (Besluit omgevingsrecht 2017, het op de Wet VTH gebaseerde

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden; alle aanvragen van bedrijven

besluit waarin de over te dragen taken zijn opgesomd).

en inwoners die de fysieke leefomgeving betreffen worden sindsdien via één
omgevingsvergunning afgewikkeld. De toen al bestaande milieudiensten Zuidoost

a. Basistaken milieu:

Utrecht en Noord-West Utrecht gingen vanuit de shared service ontstaansgeschiedenis

• Afvalwater, toezicht lozingen buiten inrichting

alle milieu-relevante afwegingen in het kader van deze Wabo uitvoeren voor hun

• Asbest, toezicht op bedrijfsmatige activiteiten

gemeenten. In 2017 is de Wet VTH van kracht geworden. Deze wet borgt het bestaan

• Bodem, VTH-taken en voorlichting, kwaliteit, ontgronding, bescherming

van omgevingsdiensten en maakt het onderbrengen van de milieu-basistaken bij een

• Geluid, VTH-taken milieu bedrijven

omgevingsdienst verplicht. Echter de shared service gedachte blijft het fundament voor

• Lucht, toezicht inrichtingen

en van de ODRU, die na een fusie van de milieudiensten is ontstaan in 2012.

• Toezicht & handhaving milieu algemeen, ketentoezicht, vuurwerk, risico gestuurd
• Vergunningen en meldingen milieu algemeen.

Omdat de ODRU al langer bestaat en niet zoals sommige andere omgevingsdiensten
met de wet VTH verplicht zijn opgericht laten de basistaken milieu zich veelal moeilijk

b. Wabo milieu, VTH:

ontvlechten van ‘gewone’ milieutaken. Neem bijvoorbeeld, direct of indirect lozen en

• De integrale milieuafweging in een Wabo omgevingsvergunning

binnen en buiten inrichtingen. Het versnippert al snel om alles te ontrafelen in plaats van

• Deeladviezen in vergunning, zijnde niet basistaak: archeologie,

alle types bij één instantie onder te brengen.

afvalwater, bodem, ecologie, geluid, lucht.
• Hogere waarden (geluid) procedure

Een ander voorbeeld is asbest. De verplichte overdracht van toezicht op professionele

• Risico gestuurd toezicht & handhaving

asbestverwijdering is inmiddels gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn in de kwaliteits-

• Klachten en verzoeken tot handhaving.

criteria nauw verboden met de afhandeling van sloopmeldingen. Ongeveer de helft van
de gemeente behandelt nog zelf de sloopmeldingen. Doordat het toezicht is

c. Wabo bouw, VTH:

overgedragen naar de ODRU, is het taakveld asbest versnipperd en kan een gemeente

• VTH bouw, inclusief monumenten (monumenten

eigenlijk niet meer zelfstandig aan de kwaliteitscriteria voldoen. De regelgeving voor

binnen de ODRU alleen deeltaak in de bouwstroom)

sloopmeldingen is generiek (landelijk), dit maakt een regionale uitvoering van de taak

• Sloopmelding en toezicht, alles

relatief eenvoudig (weinig maatwerk). Via een regionale uitvoering van deze taak creëren

• Risico gestuurd toezicht & handhaving

we samen een robuuste en kwalitatieve borging van de taakuitvoering.

• Klachten en verzoeken tot handhaving.
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d. Wabo overig en APV-gerelateerd, VTH en klachten:

De omvang van de uit te voeren taken wordt bepaalt in het DVO en jaarlijks via UVP’s.

• Horeca, inrichtingseisen drank- en horecawet, 12-dagen regeling, ontheffing sluitingstijd

De basis voor een inschatting van de benodigde capaciteit om de VTH taken

• Toezicht geluid horeca en evenementen

(vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit te voeren is het bedrijvenbestand.

• Stookontheffingen.

Aan de hand van de samenstelling van het bedrijvenbestand per gemeenten en de
gesignaleerde risico’s kan de ODRU een voorstel voor de gemeente maken voor de

e. Adviestaken breed (Zie ook producten- en dienstencatalogus):

inzet. Gezien de wettelijke plicht voor gemeenten om taken voor vergunningverlening,

• Advies, rapportages, procesbegeleiding, projecten, (uitvoerings)beleid schrijven (besluit

toezicht en handhaving naar behoren uit te voeren zit hier een ondergrens in de inzet die

ligt bij gemeenten), activiteiten, klachten afhandeling, bestemmingsplannen, ruimtelijke

nog aanvaardbaar is.

ordening (deel)adviezen: asbest, archeologie, bodem(informatie), externe veiligheid,
geluid, lucht, ecologie, duurzaamheid & energietransitie, natuur & duurzaamheid.

4.3 Ter vergelijking: de RUD Utrecht
Waar mogelijk werken de RUD Utrecht en de ODRU samen in het kader van kennisdeling

4.2 Wat hebben de gemeenten aan taken bij de ODRU ondergebracht?

en robuustheid. Voorbeelden hiervan zijn: BOA’s en externe veiligheid. In het bijzonder

Om een indruk te geven van de verhoudingen, hebben we de zojuist beschreven vijf

bij nieuwe taakgebieden trachten we niet binnen beide organisaties het wiel uit te

categorieën taken ingedeeld naar wettelijk verplicht over te dragen (kolom 1),

vinden en/of alleen kennis op te bouwen. We trachten dan zoveel mogelijk

overgedragen taken door gemeenten om robuust te zijn of te voldoen aan de

complementair te zijn. Dit zie je terug bij bijvoorbeeld asbest en de natuur-

landelijke kwaliteitscriteria (kolom 2) of facultatieve taakoverdracht (kolom 3).

beschermingswet. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de opbouw van

Grondslag
Soort taak

Wet VTH, BOR

Robuustheid en
kwaliteitscriteria

Facultatief,
shared service

Adviestaken breed

5.540.926

Wabo overige en
apv gerelateerd,
VTH en klachten

147.146

• Begroting 2019 RUD, omzet:

12,7 miljoen

• Bijdrage eigenaar provincie:

7,4 miljoen (60%)

• Bijdrage eigenaar gemeenten:

5,3 miljoen (40%)

Taakuitvoering RUD Utrecht is met provincietaken en zonder bouw en zonder NDClocaties. Het gedeelte brede adviestaken wordt niet voor alle gemeenten uitgevoerd.

Wabo bouw, VTH

2.275.104

Wabo milieu, VTH

4.895.939

Basistaken milieu

de RUD Utrecht anders is.

Dit komt historisch voort uit taakuitvoering voor de voormalige SBG-gemeenten. De
RUD Utrecht is opgebouwd vanuit provinciale taken en gemeentelijke basistaken milieu.

2.175.295

4.4 Twee modellen voor uitvoering bouwtaken

De tabel laat zien hoe groot het aandeel is van taken die de ODRU-gemeenten niet

Eigenlijk is ‘bouw’ geen goede term. Het gaat immers om een Wabo omgevings-

wettelijk verplicht hebben overgedragen, maar het resultaat zijn van de shared-

vergunning; zowel verlenen, toezicht als handhaving. Van oorsprong adviseert de

servicegedachte of bewuste keuzes van gemeenten om een robuuste en kwalitatief

ODRU over de milieu aspecten en afwegingen hierbinnen. Daarnaast kunnen we ook

goede uitvoering te realiseren via de ODRU.

het gehele proces voor een gemeente uitvoeren.
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Hierbij is er op dit moment sprake van een beleidsrijke en –arme variant; de twee
modellen om bouwtaken bij de ODRU onder te brengen. Bij de arme variant handelen
we als uitvoeringsdienst alleen dat af wat past binnen de bestaande, gemeentelijke,
beleidsregels. Bij de beleidsrijke variant begeleiden we ook beleidsafwegingen binnen
de gemeente. Het is wel de gemeente, het college of de raad, die het feitelijke besluit
neemt. De koers 2022 beoogt te komen tot één uitvoeringspakket gelijkluidend voor
alle ‘bouw’ gemeenten. Hieronder schematisch de huidige twee modellen.
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Bijlage 3: Kernwaarden
Bij het werken aan de organisatie laten wij ons leiden door kernwaarden, die ons

De kernwaarde deskundig is de hoeksteen van onze professionaliteit.

handelen naar gemeenten, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties

ODRU-professionals bezitten en onderhouden hun kennis en de ODRU beheert

en collega’s onderling bepalen.

informatie. Hierop kunnen gemeenten, bedrijven en inwoners vertrouwen.

Onze kernwaarden zijn:
• Dichtbij		

• Objectief

De kernwaarde objectief gaat uit van onze inhoudelijke analyse en advies: bedrijven

• Samen			

• Anticiperend

en inwoners mogen hiervan uitgaan. Van de ODRU mag en moet ook een onpartijdige

• Deskundig		

• Maatschappelijk bewust.

opstelling worden verwacht. Dus hoewel we ‘nabij’ zijn en kennis hebben van de lokale
situatie, wordt van de ODRU een objectief oordeel verwacht en een opstelling die als

Met dichtbij bedoelen we dat we dichtbij onze gemeenten staan in alle opzichten:

het nodig is afstand neemt van lokale emoties; op dat moment is de ODRU de

• We hebben kennis van de ‘couleur locale’: de bedrijven, organisatie en inwoners,

‘autoriteit op afstand’.

de fysieke situatie, het risicoprofiel, gemeentelijk beleid en de politieke koers/het
Met anticiperend bedoelen we dat de ODRU tijdig zicht heeft op vakmatige

politieke programma;
• De gemeente heeft bij de ODRU vaste aanspreekpunten die regelmatig ter plekke
zijn, in overleg met de gemeente en passend bij de soort dienstverlening;

veranderingen en de juridische en beleidsmatige ontwikkelingen die voor ons werk
richting gemeenten, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties belangrijk

• We schakelen snel en koppelen terug.

zijn. De ODRU blijft vernieuwen en onze klanten zijn ervan verzekerd dat de diensten
en producten afgestemd zijn op de nieuwste ontwikkelingen.

Met de kernwaarde samen brengen we tot uitdrukking dat de gemeenten met elkaar en
met de ODRU verbonden zijn. De ODRU en haar gemeenten zijn samen verantwoordelijk

Maatschappelijk bewust betekent dat we ernaar streven om in onze dienstverlening

voor de fysieke leefomgeving met ieder een eigen rol, taak en verantwoordelijkheid.

de fysieke leefomgeving zo min mogelijk te belasten en verspilling te voorkomen.

Dit betekent ook dat de gemeenten en al haar bij de ODRU betrokkenen deze kernwaar-

Maatschappelijk bewust houdt voor ons ook in dat we nadenken of onze diensten en

den delen en zorgen voor duidelijke communicatie, terugkoppeling en besluitvorming.

producten een bijdrage leveren aan de (inclusieve) maatschappij. Wordt de veiligheid,

Samen betekent ook dat producten en diensten integraal door onze professionals zijn

gezondheid en/of duurzaamheid van de fysieke leefomgeving met onze oplossingen

opgesteld, waardoor gemeenten een volledig advies/product ontvangen. Belangrijk is

daadwerkelijk in stand gehouden of verbeterd? Tot slot betekent het dat we

dat we steeds werken vanuit een opdracht van de betrokken gemeente.

kostenbewust en efficiënt werken.
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