Dienstverleningsovereenkomst 2021
>opdrachtgever< en de Omgevingsdienst Groningen
In deze dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) worden nadere (procedure) afspraken
vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van de door de >deelnemer<, hierna opdrachtgever, aan
de Omgevingsdienst Groningen, hierna opdrachtnemer, opgedragen taken.
Partijen:
De gemeente/provincie >deelnemer<, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door >naam en
functie<, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en
wethouders/gedeputeerde staten d.d. >datum<, hierna te noemen: Opdrachtgever
en
De Omgevingsdienst Groningen, te dezen rechtsgeldig, vertegenwoordigd door de directeur,
>naam<, hierna te noemen: Opdrachtnemer
Overwegende dat:
- het college van gedeputeerde staten van Groningen en de colleges van burgemeester en
wethouders van de 23 Groningse gemeenten een gemeenschappelijke regeling hebben
getroffen voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de
fysieke leefomgeving in de provincie Groningen en de coördinatie en uitvoering van het
BRZO in Noord-Nederland en daarbij het openbaar lichaam Omgevingsdienst Groningen is
ingesteld;
- partijen met ingang van 1 november 2013 overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen een
dienstverleningsovereenkomst zijn aangegaan voor de duur van drie jaar;
- partijen in verband met het ten einde lopen van de geldende dienstverleningsovereenkomst
een nieuwe dienstverleningsovereenkomst wensen aan te gaan, waarin de wijze waarop en
de voorwaarden waaronder de Omgevingsdienst de taken uitvoert op uniforme wijze is
geregeld;
- partijen een nieuwe dienstverleningsovereenkomst wensen aan te gaan tot en met 31
december 2021.
Komen het volgende overeen:
I
ALGEMEEN
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. de regeling: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen.
Artikel 2
Opdrachtomschrijving/Omvang van de dienstverlening
1. Opdrachtgever verleent aan de opdrachtnemer de opdracht tot de uitvoering van de
basistaken, als bedoeld in de regeling.
2. Naast de in het eerste lid genoemde basistaken verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer
de opdracht tot uitvoering van: (afhankelijk van ingebrachte taken onderstaand
vermelden/aankruisen)
 het milieupakket, als bedoeld in artikel 5 van de regeling
 het wabo-pakket, als bedoeld in artikel 6 van de regeling
 het BRZO-pakket, als bedoeld in artikel 7 van de regeling
 Overige werkzaamheden, als bedoeld in artikel 8 van de regeling
3. Uitvoering van de taken vindt plaats overeenkomstig het vastgestelde beleid van
opdrachtgevers, de kwaliteitseisen zoals deze zijn opgenomen in de Verordening kwaliteit
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VTH en de vertaling hiervan naar de door het algemeen bestuur vastgestelde Producten- en
dienstencatalogus Omgevingsdienst Groningen.
Artikel 3
Mandaat
1. Voor de recht- en doelmatige uitvoering van de in artikel 2 van deze overeenkomst bedoelde
taken kan opdrachtgever aan opdrachtnemer mandaat, volmacht en machtiging verlenen als
bedoeld in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de hem bij of
krachtens wettelijk voorschrift toekomende, aan het betreffende takenpakket gerelateerde
bevoegdheden.
2. Indien opdrachtgever mandaat, volmacht of machtiging als bedoeld in het eerste lid verleent,
deelt opdrachtnemer ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet
bestuursrecht mee of met de mandaatverlening wordt ingestemd.
3. Indien opdrachtgever voor de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden
geen mandaat, volmacht of machtiging verleent, blijft de dienstverlening door
opdrachtnemer beperkt tot de enkele uitvoering van de taken en leidt dat tot een advies in
plaats van een besluit.
Artikel 4
Duur van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode tot en met 31 december 2021, of
eerder bij inwerkingtreding van de nieuwe gemeenschappelijke regeling.
2. Wijziging van de dienstverleningsovereenkomst vindt alleen plaats, indien opdrachtgever en
opdrachtnemer hiermee schriftelijk instemmen.
3. Op eventuele gedeeltelijke opzegging c.q. vermindering van het takenpakket is het bepaalde
in de regeling van toepassing.
II
MIDDELEN
Artikel 5
Financiële bepaling
1. De aan de opdrachtverlening verbonden kosten zijn de door het algemeen bestuur in de
begroting vastgestelde deelnemersbijdragen.
Artikel 6
Slotbepaling/inwerkingtreding.
Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening van beide partijen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te >plaats< op >datum<

Namens de opdrachtgever
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Namens de opdrachtnemer

