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Geachte colleges van de gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum,
Met interesse hebben wij het ‘Herindelingsontwerp’ van de nieuw te vormen gemeente gelezen, waarin u
een aantal belangrijke aandachtspunten benoemd en aangeeft welke meerwaarde de nieuwe gemeente
voor de regio gaat vormen. Graag geven we, als bijzonder onderdeel van uw gemeenten, een korte reactie.
Als Omgevingsdienst Groningen voeren wij op dit moment Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
(VTH) uit voor de individuele DAL-gemeenten. Dit doen wij op basis van het ‘basistakenpakket’: een
wettelijk afgesproken pakket dat iedere gemeente in Nederland inbrengt bij de daarvoor aangewezen
uitvoeringsorganisatie in haar regio. Daarnaast voeren wij de VTH taken uit voor de Brzo-bedrijven in uw
regio, dit is met name in de industriehaven Delfzijl. De samenwerking met de DAL-gemeenten ervaren wij
als zeer prettig; er zijn korte lijnen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. We kijken ernaar uit dit voort
te zetten in de nieuwe situatie en we ondersteunen graag de door uw geambieerde toenemende invloed en
slagkracht op milieugebied.
U geeft in de strategische agenda aan dat de focus komt te liggen op o.a. ‘Verduurzaming &
Energietransitie’. Het afgelopen jaar is de Omgevingsdienst, in samenwerking met de provincie Groningen,
een project gestart om bedrijven in onze regio te stimuleren minder energie te gebruiken. Er zijn van meer
dan 600 bedrijven gegevens verzameld t.a.v. het energieverbruik. Samen met het bedrijf wordt gekeken
naar manieren om energie te besparen en vervolgens houden we daar toezicht op. De DAL- gemeenten
zijn ook bij dit project betrokken, waarmee verduurzaming in uw gebied een impuls krijgt. Daarnaast
moeten bedrijven volgens de wet aan energievoorschriften voldoen, die ook in de vergunning opgenomen
moeten worden. In sommige gevallen betekent dit een actualisering van de vergunning. Hierin zou de
ODG een rol voor uw (nieuwe) gemeente kunnen hebben.
De voorbereidingen op de komst van de nieuwe Omgevingswet is ook een belangrijk onderwerp op de
agenda van de nieuwe gemeente waarin we gezamenlijk op kunnen trekken. De Omgevingswet zorgt
ervoor dat we op een andere manier met elkaar gaan werken, de Omgevingsdienst zal als uitvoerder van
uw beleid eerder betrokken zijn in het proces (denk hierbij aan het opstellen van de omgevingsvisie). De
Omgevingsdienst heeft het afgelopen jaar aansluiting gezocht bij verschillende netwerken is verder intern

gestart met de voorbereidingen. Graag gaan we in de voorbereiding van de nieuwe gemeente hierover in
gesprek.
Ik wens u succes bij de voorbereidingen op de nieuwe gemeente en kijk uit naar de voortzetting van onze
samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw N. Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen.
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