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Inleiding
WO DEAL voert sinds 2010 taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH). Naast de VTH-taken voert WO DEAL ook diensten uit voor derden. Deelnemende gemeenten aan
de GR WO DEAL hebben in 2019 besloten om deze gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2021 te
ontbinden. Op die datum gaan de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen verder in de
nieuwe gemeente Eemsdelta.
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn tevens deelnemer in de Omgevingsdienst
Groningen (ODG) en nemen daar het basistakenpakket af. De gemeenten hebben overige milieutaken
nu bij de WO DEAL belegd.
In het licht van Omgevingswet blijft er voor de gemeente Eemsdelta te weinig taakomvang over om
uitvoering te geven aan de milieutaken. Daarnaast is de formatie voor het onderdeel milieu binnen de
gemeente Eemsdelta dusdanig kwetsbaar dat Eemsdelta hoogstwaarschijnlijk niet aan de wettelijke
kwaliteitscriteria vanuit de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) kan voldoen.
Daarom is, ook in het kader van de herindeling en de ontmanteling van de WO DEAL, besloten om het
volledige milieutakenpakket over te dragen aan de ODG.
Business case
In voorbereiding op het besluit van overdracht van taken, heeft de ODG een business case opgesteld
met de personele, organisatorische en financiële consequenties (zie bijlage 1). Deze is op een later
tijdstip aangescherpt en verfijnd (zie bijlage 2). Samengevat bevat dit het volgende:
-

Taken: overdracht van milieutaken van WO DEAL naar de ODG, conform het milieutakenpakket
zoals die bij de ODG gehanteerd wordt.

-

Personeel: met de overdracht van taken gaat een personele overdracht gepaard van 4,73 fte.
Medewerkers worden geplaatst bij de gemeente Eemsdelta en gaan volgens het principe 'mens
volgt taak' over naar de ODG.

-

Financieel: gemiddelde ophoging van de deelnemersbijdrage van rond de € 500.000 per jaar (zie
bijlage voor details). Dit is inclusief overhead en een meerwerkovereenkomst die wordt voortgezet
met Eemsdelta. Voor het eerste jaar zijn er incidentele kosten t.a.v. de transitie van personeel en

systemen. N.B. de deelnemersbijdrage kan wijzigingen bij invoering van het nieuwe
financieringsmodel; in de business cases zijn de principes van inputfinanciering gehanteerd.
Besluitvorming


Het MT ODG heeft op 10 december 2019 ingestemd met de BC WO DEAL



Het bestuur van WO DEAL heeft op 10 september 2020 ingestemd met de BC WO DEAL



Alle individuele colleges hebben voorts voor 1 november 2020 positief ingestemd.



De ondernemingsraad van de ODG heeft een positief advies uitgebracht.
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Beslispunten
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:
1. In te stemmen met de overdracht van milieutaken van WO DEAL naar de ODG, inclusief de
daarbij behorende personele, organisatorische en financiële consequenties die voortvloeien uit
de business case
2. De financiële effecten te verwerken in de voorjaarsnota 2021 en de meerjarenbegroting 20212024.
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