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Inleiding
Hierbij informeren wij u over de Voorjaarsrapportages 2020, die op 9 juni 2020 zijn opgeleverd. In
deze annotatie gaan we in op het doel en de inhoud van deze rapportages, laten we zien wat de stand
van zaken van de jaaropdrachten is, en lichten we een aantal inhoudelijke onderwerpen toe.
Rapportages door de ODG
De ODG rapporteert drie keer per jaar, elke vier maanden, aan haar opdrachtgevers over de uitvoering
van de producten en diensten die uitgevoerd worden. De aantallen producten en diensten worden
voorafgaand aan het jaar vastgelegd in de jaaropdrachten, waarna in de rapportages verslag wordt
gedaan van de voortgang van de uitvoering. Na de Voorjaarsrapportage (periode tot en met april)
volgen nog de Najaarsrapportage (tot en met augustus) en de Jaarrapportage (tot en met december).
De rapportages bevatten een algemeen deel, dat in alle rapportages gelijk is, en een specifiek deel
voor het betreffende bevoegde gezag. In het algemene deel wordt ingegaan op interne ontwikkelingen
en op ontwikkelingen die in het vakgebied spelen. In het specifieke deel wordt per vakgebied een
toelichting gegeven over de uitvoering van de jaaropdracht en over trends en bijzonderheden.
De rapportages worden opgeleverd aan de regisseurs van de bevoegde gezagen. Zij krijgen de
mogelijkheid om feedback te leveren op de concept-rapportages. Deze wordt vervolgens verwerkt in
de definitieve rapportages. De rapportages worden door de regisseurs gedeeld met de eigen
ambtelijke- en bestuurlijke organisatie.
Voorjaarsrapportages
In de afbeelding op de volgende pagina is te zien hoe ver de uitvoering van de jaaropdrachten van de
verschillende opdrachtgevers gevorderd is. Er wordt gerapporteerd over afgeronde zaken. In de grijze
kolommen zijn de jaaropdracht-aantallen te zien, in de oranje kolommen de aantallen afgeronde
zaken. In totaal heeft de ODG na vier maanden 34,8% van de zaken afgerond. Daarmee ligt de
productie op schema. Ook blijkt uit de grafiek dat er verschillen zijn tussen de opdrachtgevers. Met
name bij opdrachtgevers met kleinere aantallen in de opdracht zijn de procentuele afwijkingen groter.

Inhoudelijke ontwikkelingen
Hieronder volgt een korte beschrijving van de inhoudelijke ontwikkelingen die in de
voorjaarsrapportages worden beschreven:


Wet natuurbescherming: De uitspraak over de stikstofaanpak (PAS) van mei 2019 heeft grote
gevolgen voor de Wabo-brede uitvoering van vergunningverlening en handhaving door de
ODG. De besluitvorming/afhandeling van omgevingsvergunningen en (vormvrije)
milieueffectrapportage-beoordelingen ligt in sommige gevallen nog deels stil of komt zeer
moeizaam tot stand. Daarnaast hebben medewerkers cursussen gevolgd over de Wabo in
relatie tot de Wet natuurbescherming.



Energiebesparing bij bedrijven: In 2020 zijn we verder gegaan met het toezicht op
energiebesparing. Daarnaast nemen zeven gemeenten deel aan het project 'Versterkte
uitvoering energiebesparings- en informatieplicht': De ODG voert via een subsidie van
Rijkswaterstaat werkzaamheden uit op energiegebied met externe adviseurs.



Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: De ODG trekt samen op met
gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio, GGD en waterschappen bij de
voorbereiding op de Omgevingswet. In de eerste helft van dit jaar zijn ketenafspraken voor de
vergunningsaanvraag gemaakt. Ondanks het uitstel van de invoering van de Omgevingswet
gaan wij door met het treffen van voorbereidingen. De keuzes en het tempo worden daarbij
deels bepaald door de nieuwe invoeringsdatum, maar ook deels door de keuzes en het tempo
dat onze opdrachtgevers maken. Ook de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw wordt uitgesteld.
Het voorbereidingsproject met de drie betrokken deelnemers (provincie Groningen, Stadskanaal
en Midden-Groningen) wordt daarom gefaseerd.



Zeer Zorgwekkende Stoffen: In 2019 zijn alle bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag
aangeschreven om inzicht te verschaffen in de uitstoot van deze stoffen. Een groot deel van
deze bedrijven heeft informatie aangeleverd, die nu beoordeeld wordt.

Informatie over rapportages aan Dagelijks- en Algemeen bestuur
In voorgaande jaren informeerden wij u als bestuurders over de rapportages door een aantal
rapportages ter informatie mee te sturen met de vergaderstukken. Met het opleveren van de
Voorjaarsrapportage 2020 hebben we ervoor gekozen om u via een annotatie te informeren over de
hoofdlijnen uit de rapportages. Wij zijn daarom benieuwd of deze manier van informeren gewenst is en
toegevoegde waarde heeft voor het bestuur.
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