ALGEMEEN BESTUUR

VERSLAG VERGADERING 16 januari 2020
Aanwezig:

Gem. Westerwolde, de heer B. Huizing

(Voorzitter)

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw N. Baars

Provincie Groningen de heer H. Staghouwer
Gem. Delfzijl, de heer IJ. Rijzebol

Gem. Oldambt, mevrouw L. Broekhuizen
Gem. Pekela, de heer J. van Mannekes

Gem. Stadskanaal, de heer G. Borgesius

Gem. Appingedam, mevrouw L. van der Tuin

Gem. Westerkwartier, mevr. G. Dijkstra-Jacobi

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw E. Hulst

Omgevingsdienst Groningen, de heer G. Scholing
Omgevingsdienst Groningen, de heer A. Klijn
De heer Struiksma

Gem. Het Hogeland, de heer H.J. Bolding

Genodigde gasten:

Gem. Midden Groningen, de heer J.J.

projectleiders Omgevingswet

Gem. Loppersum, de heer P. Prins
Boersma

Gem. Veendam, de heer B. Wierenga

Gem. Groningen, mevrouw G. Chakor

Gemeentesecretarissen,

Afwezig:

Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Dhr. Staghouwer opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Mededelingen:

Voorzitter dhr. Staghouwer deelt mee dat hij de vergadering om 10.00 zal verlaten
en dat dhr Rijzebol zijn rol als voorzitter zal overnemen.

Het rapport van dhr. Struikma (Second Opinion Basistakenpakket ODG) is het

hoofdonderwerp van de vergadering. Daarnaast presenteert dhr. Struiksma zijn
visie over de Omgevingsdienst, Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging.

Nb: De presentatie van dhr. Struiksma over beide onderwerpen is na de vergadering

aan de deelnemers verzonden.

Er zijn geen verdere opmerkingen over de agenda en deze wordt vastgesteld.
Rondgaan presentielijst

De aanwezigen tekenen de presentielijst.
2.

Conceptverslag 13 december

ACTIE

Dhr. Wieringa geeft aan dat op pagina 4 over de GR staat genoteerd dat het AB de

GR vaststelt; dit is te vrijblijvend. De wijzigingen m.b.t. de Wnra zijn akkoord, maar
hebben nu betrekking op de huidige GR. Mevr. Baars geeft aan dat dit correct is en
dat de nieuwe GR pas in werking zal treden op het moment dat iedere deelnemer

afzonderlijk hiermee heeft ingestemd. Het verslag zal met deze opmerking worden
aangepast en wordt hiermee verder vastgesteld.

3.

Te behandelen stukken
Presentatie dhr. Struiksma over Second Opinion Basistakenpakket ODG

Dhr. Struiksma neemt de aanwezigen mee in zijn second opinion op de basistaken.
De volgende vragen worden hierover gesteld:
-

-

Is er ruimte in de wet voor alternatieve werkwijzen?

Dhr. Struiksma geeft aan dat, conform aangegeven in zijn advies, er geen
ruimte in de Omgevingswet is voor alternatieve werkwijzen.

Wat betekent couleur locale precies voor ons in relatie tot de basistaken?

Dhr. Struiksma geeft aan dat couleur locale in deze betrekking heeft op de

'beleidsvrijheid' van de deelnemers, maar dat dit geen effect heeft op de set
aan basistaken die door de ODG uitgevoerd zouden moeten worden of op
-

de manier waarop uitvoering gegeven wordt aan het beleid.

Wat betekent het dat de genoemde taken in mandaat moeten worden
ingebracht bij de ODG?

Dhr. Struiksma geeft hierop aan dat B&W bevoegd gezag blijven, maar dat

het verplicht wordt om taken in mandaat onder te brengen bij de ODG. Voor
een heel aantal deelnemers is deze situatie niet anders dan dat dit nu is
geregeld, maar voor andere deelnemers is dit een verandering.

Het AB constateert t.a.v. bovenstaande een spanningsveld, waarover in een vervolg
het gesprek gevoerd moet worden:
-

Wat betekent de beleidsvrijheid van de deelnemers voor een efficiënte

-

Hoe gaan we om met de spanning tussen politiek-bestuurlijke

uitvoering van het werk door de ODG?

verantwoordelijkheid en mandaat voor uitvoering door de dienst?

Presentatie dhr Struiksma over de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging

Dhr. Struiksma geeft een college over de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging
bouw. Gezien de tijd is er geen ruimte voor verdere vragen.

Dhr. Rijzebol dankt dhr. Struiksma voor zijn heldere verhaal en geeft nog het
volgende aan:


Op 23-01-2020 is er een regionale managementbijeenkomst
Omgevingswet



Op 20-03-2020 is er een regionale bestuurdersbijeenkomst Omgevingswet
waar de AB leden van harte voor worden uitgenodigd. Mevr. Baars vult

hierop aan dat dhr. Bolding, mevr. Broekhuizen en burgemeester van der
Tuuk betrokken zijn bij de voorbereiding hiervan.
Rondvraag

Er zijn geen vragen.
4.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

De voorzitter,

De secretaris,

