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Beschrijving:
In de DB vergadering van 15 juni 2018 is geconstateerd dat over de invulling van de basistaken
verschil van inzicht bestaat tussen de deelnemers van de Omgevingsdienst. Het wordt steeds
duidelijker dat het noodzakelijk is om hierin stappen in te zetten.
Het Dagelijks Bestuur heeft op 20 september 2018 de opdracht gegeven om:
1) Een plan van aanpak op te stellen voor de invulling van de basistaken met daarin concrete doelen,
stappen en een tijdspad. Gedacht wordt aan het vervolgens uitwerken van scenario's waarin het
basistakenpakket verschillend wordt ingevuld, zodat er een basis ontstaat om met elkaar het
gesprek aan te gaan.
2) Dit plan van aanpak in gezamenlijkheid op te laten stellen met vertegenwoordigers van de
Provincie en "de basistaakgemeenten". (Gemeenten die geen andere taken bij de ODG hebben
belegd)
3) Dit plan te agenderen voor de DB vergadering van 15 november 2018. Het DB heeft tijdens deze
vergadering ingestemd met het plan.
Het plan van aanpak is - in de vorm van een presentatie - gereed en ter informatie bijgevoegd.
Aanvullende informatie
Het plan kent concrete doelen, stappen en tijdspad
Doel van het plan is om te komen tot een besluit over de afbakening van het basis- en
milieutakenpakket. Het plan kent een viertal stappen, waarbij een drietal scenario's worden uitgewerkt.
De impact van deze scenario's wordt in beeld gebracht, zodat een afgewogen besluit in het Algemeen
Bestuur mogelijk is. Voorgesteld wordt om de besluitvorming op te knippen in twee fasen. Voor de
zomer 2019 wordt het rapport besproken. In het najaar van 2019 vind vervolgens besluitvorming in
het AB plaats. Dit biedt de mogelijkheid om - indien gewenst - Raden en Staten te consulteren.

Het plan voorziet in een gezamenlijke traject met inbreng vanuit de deelnemers en de ODG


Voor de uitwerking van de stappen is een werkgroep ingesteld, bestaande uit een

vertegenwoordiger van de Gemeente Groningen, Westerkwartier, Midden- Groningen, de provincie
en de ODG. De samenstelling van de werkgroep is in het VTH-platform afgestemd.


Draagvlak voor de uit te werken scenario's is essentieel, vandaar dat de tussentijdse resultaten
worden besproken met alle deelnemers in het VTH-platform, het DB en het AB. De raden en staten
worden over het proces en de tussentijdse resultaten geïnformeerd via een themabijeenkomst.

Het plan is in gezamenlijkheid opgesteld
De werkgroep heeft op 1 november jl. het concept plan van aanpak besproken en op onderdelen
verder aangescherpt. De leden van de werkgroep kunnen zich in de voorgestelde aanpak vinden. De
vertegenwoordiger vanuit het Westerkwartier was verhinderd. Deze heeft van te voren telefonisch
aangegeven zich in de opzet te kunnen vinden.
Dekking kosten inzet werkgroep
De inzet van de werkgroep-leden bestaat uit vaste formatie vanuit de deelnemers en de ODG, met
uitzondering van de projectleider. De inzet van de projectleider wordt bij voorkeur betaald uit
resterende middelen 2018. Over deze resterende middelen heeft u een apart voorstel ontvangen.
Vervolgproces
MT

Datum

Ter

Ter

Klik hier als u een datum

kennisgeving
☒

besluitvorming
☐

☐

☐

wilt invoeren.
Klik hier als u een datum

OR

wilt invoeren.

DB

15-11-2018

☐

☒

AB

14-12-2018

☒

☐

Wanneer?

Boodschap

Klik hier als u een datum

Nieuwsflits

Beslispunten
Geen.
Communicatie
Intern

☒

wilt invoeren.

Extern

☒

Klik hier als u een datum

VTH-platform

wilt invoeren.

Bijlagen:
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Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

