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De concept najaarsrapportages zijn op 19 oktober 2018 naar alle bevoegde gezagen
verstuurd. In deze rapportages is voor elke opdrachtgever afzonderlijk aangegeven wat de
stand van zaken van de productie is. Het algehele beeld is dat productie op schema ligt
(ongeveer 70% van de jaaropdrachten uitgevoerd na negen maanden) en dat cijfers
betrouwbaar uit het zaaksysteem LOS komen. De concept najaarsrapportages laten het
volgende beeld zien:
VVL Milieu
Ongeveer 65% van de jaaropdrachten is inmiddels binnengekomen. Ruim de helft daarvan is
inmiddels afgehandeld. Het team heeft daarnaast in de eerste negen maanden van 2018
aandacht besteed aan het afronden van ingebrachte opdrachten uit 2017. Dit is logisch gelet
op 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 van de qua uren intensieve
producten minder is afgenomen dan geprognotiseerd in de jaaropdrachten. Het aantal
vooroverleggen en informatieverzoeken is veel meer afgenomen dan geprognotiseerd.
VVL Bouw
Ongeveer 75%

van de jaaropdrachten is inmiddels binnengekomen. Circa 80% daarvan is

inmiddels afgehandeld. Het team heeft na de eerste negen maanden van 2018 nagenoeg alle
zaken uit 2017 afgehandeld. De verklaring hiervoor ligt in wettelijk bepaalde doorlooptijden.
Het beeld is dat de afname van de lichtere categorieën vergunningen op schema ligt met de
prognose in de jaaropdracht. Wat opvalt is dat bij een aantal opdrachtgevers de vraag naar
bouwvergunningen voor vrijstaande en grootschalige bouwwerken groter is dan voorzien in de
jaaropdrachten.
Van de overige bouw gerelateerde producten (zoals gebruik van grond in strijd met
bestemmingsplan) is veel meer afgenomen dan geprognosticeerd in de jaaropdracht. Het
aantal vooroverleggen en informatieverzoeken heeft het geprognotiseerde aantal in de
jaaropdracht reeds ruim overschreden.
Toezicht milieu
Het totale beeld bij milieutoezicht is dat de gerealiseerde productie, met 60% iets achter blijft
bij de geplande productie.
Toezicht bouw, bodem & bijzondere wetten

Voor Toezicht Bouw geldt dat de vraag voor de categorieën A tot en met D na negen maanden
de prognose in de jaaropdrachten reeds heeft overschreden.
Het aantal meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en daarmee ook het
bodemtoezicht is reeds fors hoger dan is voorzien in de jaaropdracht. In mindere mate is dit
het geval voor beoordeling van bodemonderzoeken en toezicht op bodemsaneringen.
Het aantal meldingen bij sloop & asbest is reeds hoger dan in jaaropdracht is ingebracht.
Advies
Het beeld bij advies is wisselend. Het aantal zienswijzen en beroepszaken blijft achter bij de
jaaropdrachten,
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Handhavingsverzoeken het dubbele bedraagt van de prognose in de jaaropdracht.
Op het gebied van geluidadvies zien we dat de vraag groter is dan de prognose in de
jaaropdrachten.
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
I In de voorjaarsrapportage hebben we gemeld dat ook voor de ODG de arbeidsmarkt steeds
krapper is geworden. We merkten dit 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. Tegenover dit beeld van de krapper wordende
arbeidsmarkt zagen we ook dat, door de aantrekkende economie, de vraag naar productie Van
de ODG toenam. We zien dit bijvoorbeeld bij Vergunningverlening Bouw en bij het aantal
meldingen Sloop en Asbest.
Bovenstaand beeld is in de afgelopen maanden nauwelijks veranderd. We zien op onderdelen
nog steeds een hoge vraag waardoor sprake is van meerwerk en extra benodigde inhuur. Tot
nu toe lukt het nog steeds om de vacatures te vervullen, zij het soms moeizaam. Naast
werving zetten we volop in op (door)ontwikkeling van medewerkers en geschikt maken van
nieuwe medewerkers via bijvoorbeeld opleidingen. In voorbereiding op 2019 nemen we op
korte termijn de benodigde besluiten, zodat we kunnen overgaan tot openstellen van
vacatures en verlengen van inhuur. De besluitvorming van de opdrachtgevers over de
jaaropdrachten en meerwerk zijn hiervoor voor ons cruciaal. Onze inschatting is dat als we
levering van producten willen blijven garanderen (voor bijvoorbeeld vergunningverlening
bouw) en dat we dit najaar afspraken met opdrachtgevers moeten maken over meerwerk voor
2019 of (structurele) aanpassing van de jaaropdracht. Als we dit niet doen, kan de ODG de

extra capaciteit voor 2019 niet kan behouden en is de kans groot dat we, bij een
gelijkblijvende arbeidsmarkt, niet meer aan nieuw krachten kunnen komen.

