VERSLAG
Naam vergadering:

Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Groningen

Datum vergadering:

donderdag 1 juli 2021

Tijd:

09:30 – 11:00 uur

Plaats:

Microsoft Teams

Aan:

Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Groningen

Aanwezig:

Dhr. Rijzebol (Provincie Groningen, voorzitter)
Dhr. Hassert (Manager Planning & Control Provincie Groningen)
Dhr. Borgesius (Gemeente Stadskanaal)
Dhr. Boersma (Gemeente Midden - Groningen)
Dhr. Prins (Gemeente Eemsdelta)
Mevr. Dijkstra - Jacobi (Gemeente Westerkwartier)
Dhr. Engelkens (Gemeente Oldambt)
Dhr. Wierenga (Gemeente Veendam)
Dhr. Van Mannekes (Gemeente Pekela)
Dhr. Huizing (Gemeente Westerwolde)
Mevr. Baars (Directeur Omgevingsdienst Groningen)
Mevr. E. Hulst (Directiesecretaris Omgevingsdienst Groningen)
Mevr. De Jongh (notulist Omgevingsdienst Groningen)
Dhr. S. Hofsteenge (account) agenda punt AB03a
Dhr. R. Coops (Omgevingsdienst Groningen) agendapunt AB03a

Afwezig: Mevr. Diks (vervanger mw. Chakor, gemeente Groningen)
1.

Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, tevens zijn er toehoorders
aanwezig. Wethouder Chakor is langere tijd afwezig, haar vervanger (wethouder Diks) is verhinderd. De
reactie van gemeente Groningen is als nazending toegestuurd. Het AB is akkoord dat de vergadering
wordt opgenomen ten behoeve van het verslag. Voorzitter stelt voor agendapunt AB03a Jaarrekening
naar voren te halen, zodat de accountant een toelichting kan geven.
Er zijn de volgende mededelingen:


Uitstel Omgevingswet.
Mw. Baars geeft aan dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1-7-2022. In
oktober wordt gekeken of het 1-7-2022 blijft. Het besluit zal kostenverhogend effect hebben
voor de ODG; projectleiders zijn langer in dienst en inhuur WKB wordt verlengd met een half
jaar.



Stand van zaken opgave en capaciteit
Mw. Baars geeft aan dat het druk is; veel vergunningaanvragen voor bouw en milieu, en de
implementatie financieringsmodel en het voorbereiden op de Omgevingswet leggen een grote
druk op de organisatie. We moeten keuzes maken in wat we wel en niet doen, waarbij we de
voorrang geven aan het werk in het primaire proces, het financieringsmodel en de

Omgevingswet. De termijnen voor het verlenen van vergunningen zijn daarom langer dan
normaal.


Rapport Algemene Rekenkamer
Gisteren is een rapport uitgekomen van de Algemene Rekenkamer: Handhaven in het duister. Zij
hebben onderzoek gedaan naar de aanpak van milieucriminaliteit en overtredingen. Conclusie
van de Algemene Rekenkamer is dat de informatiepositie van de overheid niet goed genoeg is en
de kwaliteit van het stelstel landelijk moet verbeteren.
Naar aanleiding van het onderzoek van de Cie. Van Aartsen wordt nog gesproken over het
stelsel; de commissie wil geen stelselwijziging invoeren.



Brief ODNL n.a.v. commissie van Aartsen.
De brieven zijn afgestemd met de VNG en IPO en worden voor kennisgeving aangenomen en.



Gemeenschappelijke Regeling.
Gemeente Veendam heeft besloten om in te stemmen met de GR. Gemeente Pekela geeft aan dat
het college met een voorstel komt voor de gemeenteraad in september. Dhr. Mannekes gaat er
van uit dat de gemeenteraad akkoord gaat.

2.

Concept verslag 26 maart 2021.
Het verslag wordt vastgesteld.

3.

Te behandelen stukken
Financien.
Jaarrekening 2020 inclusief accountantsverslag (AB03a)
Dhr. Hofsteenge geeft een korte samenvatting van het accountantsverslag. De voorzitter
bedankt dhr. Hofsteenge voor zijn bijdrage. Het AB gaat akkoord (met kennisneming van de
reactie van de gemeente Groningen) met de vaststelling van de Jaarrekening 2020 en met de
bestemming van het resultaat zoals beschreven in het voorstel.
Begrotingswijziging 2021 (AB03b)
Mw. Baars geeft aan dat we jaarlijks de wijzigingen verwerken in een begrotingswijziging om de
verschillen tussen de begroting en jaarrekening zo klein mogelijk te maken. Het AB gaat akkoord
met de begrotingswijziging. Tevens wordt besloten om te handelen conform de nieuwe GR en de
wijziging niet voor zienswijze langs de raden en staten te laten gaan, omdat het bestaande
afspraken of budgetneutrale wijzigingen betreft.
Dhr. Wierenga geeft aan dat er meer meerwerk is dan begroot. Verhoudt de extra overeenkomst
van meerwerk zich op een positieve manier tot inhuur van derden, of geven wij daarop toe. Mw.
Baars geeft aan dat meerwerk in principe net zoveel kost als het opbrengt en dat we af en toe
een klein verlies lijden.
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Voorjaarsnota 2021 (AB03c)
Mw. Baars geeft aan dat de verwachting is om rond de nullijn uit te komen. Dhr. Engelkens
vraagt naar de korting op de deelnemersbijdrage van pagina 5.
Mw. Baars geeft aan dat de korting vorig jaar is afgesproken. Toen was er een overschot uit de
jaarrekening, waarbij 12.000 euro terugbetaald zal worden als korting op de
deelnemersbijdrage. Er wordt ingestemd met de voorjaarsnota 2021.
Begroting 2022 inclusief zienswijzen en reactie (AB03d)
Mw. Baars geeft een korte toelichting op de begroting.
Dhr. Engelkens geeft aan dat er een aantal zienswijzen is ingediend met als strekking om
efficiënter te gaan werken om de deelnemersbijlage te verlagen. Maar Dhr. Engelkens ziet
onvoldoende beweging hierop en vraagt of er mogelijkheden zijn om enigszins tegemoet te
komen.
Dhr. Huizing zal tegen deze begroting stemmen, in verband met het financieringsmodel dat
hiervoor de basis is. Deze leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage voor Westerwolde.
Dhr. Prins geeft aan dat hij geen opmerkingen heeft over de begroting, vraagt om voor komende
jaren kritisch te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden.
Dhr. Bolding heeft een gesprek gehad met Nienke Baars over de afspraak om efficiency te gaan
verhogen. Seinstra & Partners heeft een analyse uitgevoerd naar welke manieren van efficiency
kansrijk zijn voor zowel omgevingsdiensten, deelnemers, als in de samenwerking tussen deze
twee. In afstemming met het VTH platform wordt onderzocht welke mogelijkheden er voor de
Groningse situatie zijn. Hij benadrukt dat we in de breedte onderzoeken welke maatregelen we
boven tafel kunnen krijgen, om van daaruit ook concrete voorstellen te doen. In het najaar zal
dit in het bestuur voorliggen. De voorzitter vult aan dat er momenteel ook grote slagen zijn
gemaakt in het efficiënt werken van de dienst. Dhr. Wierenga geeft daar nog op aan dat de ODG
een verlengstuk is van de eigen organisatie en ziet dat de dienst erg haar best doet om efficiënt
en met kwaliteit te werken.
Mw. Baars geeft aan dat Seinstra & Partners heeft laten zien in de bestuursvergadering van maart
dat hij verwacht dat de begroting met 10 of 12% moet stijgen door de Omgevingswet. Dat
verhoudt zich erg lastig tot een taakstelling op de begroting. Daarbij komt nog de investering in
kwaliteit waarde Cie. Van Aartsen op doelt. Momenteel voert de ODG onderzoek uit naar de
precieze financiële impact van de Omgevingswet voor de ODG.
Mw. Dijkstra complimenteert mw. Baars voor haar uitleg in de raad en de hoe de punten
aangegeven in de zienswijze momenteel worden opgepakt.
Het AB stelt de begroting 2022 vast met tegenstemmen van de gemeente Westerwolde en
gemeente Oldambt.
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Normenkader (AB03e)
Normenkader wordt vastgesteld.
Projecten
Impactanalyse Omgevingswet (AB03f)
AB neemt kennis van de Impactanalyse Omgevingswet.
Omgevingswet memo "samen voorwaarts"(AB03g)
Mw. Baars geeft aan dat het van belang is om onderlinge goede afspraken te maken, waarbij het
van belang is dat deze tijdig worden gemaakt zodat de dienst zich hierop kan voor bereiden.
Daarnaast is het van belang om afstemming tussen de deelnemers hierover te hebben; 11
verschillende afspraken met de deelnemers wordt onwerkbaar in de uitvoering. Hier is
bestuurlijk commitment op nodig, omdat een uniforme procesgang zich niet altijd verhoudt tot
een gewenste gemeentelijke procesgang.
Dhr. Engelkens geeft expliciet aan dat hij na uitleg van mw. Baars akkoord gaat met de
voorgestelde strategische standpunten.
Zowel dhr. Prins als mw. Dijkstra vragen of er goede afstemming is met het regionaal project
Omgevingswet Groningen en regionale werkgroepen.
Mw. Baars geeft aan dat het stuk ook ingebracht is in de regionale groepen en VTH-Platform.
Het AB neemt de in deze notitie voorgestelde strategische standpunten van de ODG over.
N.a.v. financieringsmodel: voorstel meerwerk (AB03h)
Dhr. Huizing geeft aan dat het meer een procesvoorstel is om met elkaar in gesprek te gaan,
waarbij de lijn is om structurele taken ook zoveel mogelijk structureel te beleggen.
Het AB stemt in zoals Dhr. Huizing beschrijft.
4.

Rondvraag
De voorzitter bedankt namens het bestuur dhr. Boersma voor zijn inzet en zeer belangrijke rol in
het bestuur van de ODG, waaronder zijn bijdrage aan de totstandkoming van het nieuwe
financieringsmodel. Dhr. Boersma dankt iedereen voor de fijne samenwerking.

Voorzitter sluit de vergadering.

De voorzitter,
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De secretaris,

