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Inleiding
Tijdens de jaarlijkse zomertour voeren de directeur en accountmanager van de Omgevingsdienst
Groningen (ODG) gesprekken met bestuurders, regisseurs en andere betrokkenen van de deelnemers.
Er wordt gesproken over de onderlinge samenwerking, de uitvoering van de jaaropdrachten en actuele
ontwikkelingen. Het voornaamste doel van deze gesprekken het uitwisselen van ervaringen, informatie
en signalen. Daarbij komt zowel de opdracht gevende- als de eigenaarsrol van de deelnemers aan bod.
Zomertour 2020
In 2020 is opnieuw met iedere opdrachtgever een zomertour-gesprek gevoerd. Nieuw is dat dit jaar
voor het eerst ook gesprekken met de provincies Drenthe en Fryslân zijn gevoerd, vanuit hun Brzoopdrachtgeverschap. De gesprekken zijn gevoerd in de periode juni t/m oktober 2020. Als gevolg van
de coronacrisis was het in veel gevallen niet mogelijk om de gesprekken fysiek te laten plaatsvinden.
Impressie van de gesprekken
In alle gesprekken is de onderlinge samenwerking aan bod gekomen. Het beeld is dat de onderlinge
samenwerking steeds beter verloopt. Op alle niveaus weten medewerkers elkaar goed te vinden, zowel
op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Een aantal deelnemers gaf aan de ODG medewerkers steeds
meer als directe collega's te ervaren en steeds minder als medewerkers van een losstaande organisatie.
Daarnaast is gesproken over verschillende inhoudelijk ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de
Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Het beeld is dat de regionale
samenwerking steeds meer gestalte krijgt, maar dat er nog wel veel te doen is. Ten aanzien van de
Wkb heeft de ODG aangegeven dat regionale samenwerking goed zou zijn ten einde allemaal aan de
kwaliteitscriteria te kunnen blijven voldoen. Naast deze wetswijzigingen is ook gesproken over het
nieuwe financieringsmodel van de ODG en (bij een aantal deelnemers) het Basistakenpakket. De ODG
heeft waar gewenst toelichting gegeven over de inhoud en het proces, en heeft het aanbod gedaan om
in de komende periode informatie te verstrekken aan colleges en raden/staten.
Ook is in alle gesprekken ingegaan op de ontwikkelingen en trends op het grondgebied van de
betreffende deelnemer en is gesproken over opvallende dossiers. In één geval heeft de ODG een
signaal afgegeven over herhaaldelijk bestuurlijk ingrijpen op handhavingszaken die de ODG voor de
gemeente uitvoert.

Ten slotte is in ieder gesprek aandacht geweest voor de uitvoering van de jaaropdrachten. Deze ligt op
schema en de verwachting is dat de ODG de aantallen afgesproken zaken in 2020 af zal ronden.
Daarmee komt de dienst steeds meer 'in control' van de uitvoering en door steeds betere data kan er
inmiddels goed op 'output' gerapporteerd worden. De uitdaging voor de komende jaren wordt om op
'outcome' te gaan rapporteren en de deelnemers nog meer dan nu adviezen te kunnen geven in de
beleidscyclus.
In alle gesprekken was de conclusie dat het goed is om jaarlijks een dergelijk gesprek te voeren,
waarin met enige afstand van de dagelijkse uitvoering de ervaringen en beelden uitgewisseld kunnen
worden. De uitnodiging voor de zomertour geldt voor het AB-lid en de overige portefeuillehouders in
het college op het gebied van milieu, toezicht/handhaving, vergunningverlening.
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