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Beschrijving:
De concept voorjaarsrapportages zijn op 24 mei 2018 naar alle bevoegde gezagen verstuurd. In deze
rapportages is voor elke opdrachtgever afzonderlijk aangegeven wat de stand van zaken van de
productie is. De opdrachtgevers hebben tot 5 juni 2018 om een reactie te geven.
Het algehele beeld is dat productie op schema ligt (ongeveer 30% van de jaaropdrachten uitgevoerd na
de eerste drie maanden) en dat cijfers betrouwbaar uit het zaaksysteem LOS komen. De concept
voorjaarsrapportages laten het volgende beeld zien:
VVL Milieu
Ongeveer 35% van de jaaropdrachten is inmiddels binnengekomen. De helft daarvan is inmiddels
afgehandeld. Het team is daarnaast in de eerste vier maanden van 2018 nog veel bezig geweest met
ingebrachte opdrachten uit 2017. Dit is vanwege de lange doorlooptijden van sommige producten.
Indien we de gerealiseerde opdrachten 2018 plus de afgehandelde zaken 2018 optellen is het beeld
dat de productie van milieuvergunningverlening op schema ligt. Wat opvalt is dat de qua uren
intensieve producten minder is afgenomen dan geprognotiseerd in de jaaropdrachten. Het aantal
vooroverleggen en informatieverzoeken is meer afgenomen dan geprognotiseerd.
VVL Bouw
Ongeveer 40%

van de jaaropdrachten is inmiddels binnengekomen. De helft daarvan is inmiddels

afgehandeld. Het team is de eerste vier maanden van 2018 nog relatief veel bezig geweest met zaken
uit 2017. De verklaring hiervoor is dezelfde als genoemd bij milieuvergunningen (doorlooptijden). Het
beeld is dat bij een aantal opdrachtgevers de vraag is groter dan afgesproken in de jaaropdrachten.
Wat opvalt is dat van de lichte categorieën vergunningen en de meest zware categorieën vergunningen
minder afgenomen is dan geprognotiseerd in de jaaropdracht. Van de midden categorie vergunningen
en overige bouw gerelateerde producten (zoals gebruik van grond in strijd met bestemmingsplan) is
meer

afgenomen

dan

geprognosticeerd

in

de

jaaropdracht.

Het
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vooroverleggen

en

informatieverzoeken is meer afgenomen dan geprognotiseerd.
Toezicht milieu
Het totale beeld bij milieutoezicht is dat de gerealiseerde productie, met bijna 30% van de geplande
productie, op schema ligt. Of deze lijn vast gehouden kan worden komen we later terug. In met name
dit team speelt het probleem van vacatures en de moeilijke arbeidsmarkt.

Toezicht bouw, bodem & bijzondere wetten
Voor Toezicht Bouw geldt dat de vraag groter is dan gepland: inmiddels is door de opdrachtgevers al
bijna 65% van de geplande jaaropdrachten ingebracht.
Ook voor Bodemtoezicht en bodemadvies zien we dat de vraag groter is dan gepland. Voor
bodemtoezicht geldt dat al 8o% van de jaaropdrachten is ingebracht, voor bodemadvies gaat het om
ruim 52%. Hetzelfde beeld zien we bij sloop &asbest. Hier is al 66% van de jaaropdracht ingebracht.
Over het algemeen ligt hier ook de productie op schema.
Advies
Ongeveer 30% van de jaaropdrachten is inmiddels binnengekomen. Ongeveer 30% daarvan is
uitgevoerd. Op het gebied van geluidadvies zien we dat de vraag groter is dan opgenomen in de
jaaropdrachten. Ook is het team de eerste vier maanden van 2018 nog relatief veel bezig geweest met
zaken uit 2017, daarom is tot nu toe 30% van de jaaropdrachten 2018 gerealiseerd.
BRZO
De productie van de BRZO ligt tenslotte op schema. Hierover wordt apart gerapporteerd aan de
bevoegde gezagen, de drie Noordelijke provincies.

Arbeidsmarkt en inhuur in relatie tot productie
In de Voorjaarsrapportage 2018 kunt u lezen dat in de afgelopen periode ook voor de ODG de
arbeidsmarkt steeds lastiger is geworden. Dit merken we aan het steeds moeilijker kunnen vervullen
van vacatures, medewerkers die bij de ODG vertrekken naar een nieuwe baan en inhuur die minder tot
niet beschikbaar is en duurder wordt. Bij medewerkers die vertrekken zien we dat het gaat om
beweging naar andere overheden, maar ook het bedrijfsleven. De oorzaken zijn: medewerkers werken
nu meer dan 4 jaar bij de ODG en zijn toe aan een nieuwe uitdaging of de gunstige arbeidsmarkt.
Tegelijk met de krapperenarbeidsmarkt zien we ook dat, door de aantrekkende economie, de vraag bij
de ODG toeneemt. We zien dit bijvoorbeeld bij Vergunningverlening bouw en bij het aantal meldingen
Sloop en Asbest. Zoals bekend werken dit soort fluctuaties door in onze gehele organisatie. Een
toename van de bouwvergunningen betekent bijvoorbeeld niet automatisch alleen meer bouwtoezicht
maar ook meer bodemonderzoeken en meer vraag naar adviesproducten.
Bij het schrijven van deze voorjaarsrapportage, is sprake van een aantal niet vervulde vacatures en ook
een aantal openstaande vacatures. Hierbij hoort de opmerking dat de afgelopen periode ook nog veel
vacatures geslaagd zijn ingevuld. De komende weken moet het beeld compleet worden wat de huidige
werving oplevert en wat dan aan niet vervulde functies resteert. Het is niet uit te sluiten dat er hierdoor
gevolgen zijn voor de productie richting eind van het jaar.
De komende periode zetten we vol in op het invullen van de vacatures. Dit doen we niet alleen door
actievere werving maar ook door ons te oriënteren op bijvoorbeeld een project voor (zij) instromers.
Ook gaan we nader bepalen hoe de huidige productie zich verhoudt tot deze openstaande vacatures.
De financiële kaders zijn hiervoor voor ons bepalend. Voor de zomer gaan we dit beeld met de
opdrachtgevers delen en doen we voorstellen voor het vervolg.

Ontwikkeling voorjaarsrapportages
De huidige voorjaarsrapportages geven meer inzicht en duiding dan in eerdere jaren. Deze
ontwikkeling zetten we in samenspraak met de opdrachtgevers verder door. Dit is van belang voor de
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