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Inleiding
Hierbij informeren wij u over de Najaarsrapportages 2020, die op 20 oktober 2020 zijn opgeleverd. In
deze annotatie geven wij een toelichting op de stand van zaken van de jaaropdrachten en een aantal
inhoudelijke onderwerpen. Ten slotte volgt een korte toelichting op het doel en inhoud van de
rapportages van de ODG,
Najaarsrapportages
In onderstaande afbeelding 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 acht maanden 76% van de zaken afgerond. Daarmee ligt de productie van het totaal
voor op schema, hoewel er verschillen tussen opdrachtgevers zijn waar te nemen. 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. Momenteel wordt de impact op omgevingsvergunningen geanalyseerd, waarbij veelvuldig
contact tussen de ODG en Provincie Groningen noodzakelijk blijft. Uitsluitsel is nodig omdat
vergunningsprocedures nu niet verder kunnen, met gevolgen voor ondernemers en een
oplopende werkvoorraad bij de Omgevingsdienst.



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. Dit laatste project
wordt in 2021 verlengd.



Omgevingswet: 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. Het
opleveren van verdere regionale ketenafspraken loopt vertraging op. Omdat de uitkomsten
hiervan als input dienen voor de interne werkprocessen bij de ODG voorzien we dat hier ook
vertraging ontstaat.



Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: Als gevolg van het uitstel van de invoering van deze
wet, is het voorbereidingsproject met de drie betrokken deelnemers (provincie Groningen,
Stadskanaal en Midden-Groningen) gefaseerd. Wel wordt de samenwerking in de regio gezocht.



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. De ZZS-inventarisatie
wordt eind 2020 afgerond.



Omgevingsveiligheid: Omgevingsveiligheid gaat over de risico's van installaties en activiteiten
voor de omgeving, en heeft tot doel de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
Per 1 januari 2021 verandert de financiering van de Omgevingsveiligheid. Tot en met 2020
worden deze activiteiten gefinancierd vanuit de Impulsgelden. Vanaf 2021 komen de middelen
via het gemeentefonds bij gemeenten terecht. De ODG heeft haar opdrachtgevers hierover
toelichting gegeven en een verzoek gedaan om de deelnemersbijdrage op te hogen.

Rapportages door de ODG
De ODG rapporteert drie keer per jaar, elke vier maanden, aan zijn opdrachtgevers over de uitvoering
van de producten en diensten zoals vastgelegd in de jaaropdrachten. De aantallen producten en
diensten worden voorafgaand aan het jaar vastgelegd in de jaaropdrachten, waarna in de rapportages
verslag wordt gedaan. Eerder dit jaar is de Voorjaarsrapportage (periode tot en met april) opgeleverd.
Na de Najaarsrapportage (tot en met augustus) volgt nog 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 in het vakgebied. In het opdrachtgever-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 hebben de
mogelijkheid om feedback op de concept-rapportages te leveren. Dit wordt vervolgens verwerkt in de
definitieve rapportages. De rapportages worden door de regisseurs gedeeld met de eigen ambtelijkeen bestuurlijke organisatie.
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