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Samenvatting :  Op 1 november 2013 is de gemeenschappelijke regeling van 

de Omgevingsdienst Groningen van start gegaan. 

In 2016 heeft een evaluatie van de organisatie van de Omge-

vingsdienst Groningen plaatsgevonden. Eén van de conclu-

sies van het evaluatierapport is dat de basis van de organisa-

tie nog niet op orde was. Het op orde brengen van deze basis 

werd als noodzakelijk gezien om uiteindelijk toe te groeien 

naar een onafhankelijke en betrouwbare kennispartner die de 

klant centraal stelt.  

Eén van de zaken die moet leiden tot een betere aansturing 

van de Omgevingsdienst Groningen is een verandering in de 

statuten van de GR ODG. Het Algemeen Bestuur heeft op 

1 december 2017 ingestemd met voorstellen ter verandering 

van de GR ODG. 

 

   

Voorgestelde beslissing :  De raad besluit:  

1. op grond van artikel 51, tweede en derde l id van de Wet 

gemeenschappelijke regeling (Wgr), het college toestemming 

te verlenen tot het aanpassen van de bestaande Gemeen-

schappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen;  

2. om het college, in samenspraak met de andere colleges, 

toestemming te verlenen de tekst van de gemeenschappelijke 

regeling definit ief vast te stellen; 

3. dit besluit bekend te maken. 

 

 Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten van 

de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste en 

tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het be-

sluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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Inleiding 

Op 1 november 2013 is de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Groningen 

van start gegaan. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn de colleg es van 

burgemeester en wethouders van de gemeenten Appingedam, Bedum,  De Marne, Delfzij l,  

Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Leek, Loppersum, Marum, Midden -Groningen, 

Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam,  Westerwolde, Winsum, Zuidhorn en 

Gedeputeerde Staten van Groningen. Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat het dus 

niet de gemeenten en provincie als rechtspersoon (art. 2:1 l id 1 BW) zijn die deelnemen, 

maar de bestuursorganen ‘college van burgemeester en wethouders’ respectieveli jk ‘Gede-

puteerde Staten’. Het is daarmee een zogenoemde collegeregeling.  

De regeling is getroffen tussen de colleges van gemeenten en de provincie. De gemeenten 

en de provincie hebben elk zelfstandige taken binnen het omgevingsdomein. De provincie 

heeft daarnaast op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een coördine-

rende rol op het gebied van uitvoering en handhaving om tot eenduidig beleid voor alle 

deelnemers aan de regeling te komen. De Omgevingsdienst is bedoeld voor de uitvoering 

van de taken, oftewel de uitvoeringsorganisatie.  

Omdat het een gemeenschappelijke regeling betreft tussen enerzijds gemeentebesturen en 

anderzijds een provinciebestuur, is hoofdstuk IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

van toepassing op de samenwerking. Dat  betekent onder meer dat voor veel zaken in begin-

sel niet de Gemeentewet, maar de Provinciewet van overeenkomstige toepassing is (zie art. 

52 lid 1 Wgr). Om die reden wordt op verschil lende plekken in de gemeenschappelijke rege-

ling verwezen naar de Provinc iewet en niet naar de Gemeentewet.  

 

Aanleiding 

In 2016 heeft een evaluatie van de organisatie van de Omgevingsdienst Groningen plaats-

gevonden. Eén van de conclusies van het evaluatierapport is dat de basis van de organisa-

tie nog niet op orde was. Het op orde brengen van deze basis werd als noodzakelijk gezien 

om uiteindelijk toe te groeien naar een onafhankelijke en betrouwbare kennispartner die de 

klant centraal stelt. Er is een programmaorganisatie ingericht om de basis op orde te bren-

gen en de klant centraal te stellen. De doelstell ing was verder om vanaf 2019 klaar te zijn 

om over te gaan van lumpsum financiering naar outputfinanciering. Daarvoor is aanpassing 

van de gemeenschappelijke regeling ook nodig.  

In 2016 is de gemeenschappeli jke regeling ook aangepast. Deze was erop gericht om de 

aanpassingen in de wet gemeenschappelijke regeling (WGR) door te voeren. Een dieper 

gaande analyse heeft op dat moment niet plaatsgevonden. Dit was wel nodig omdat over 

belangrijke artikelen, zoals het verstrekken van mandaat door deelnemers aan de ODG, on-

duideli jkheid bestond. Dit maakte het nodig om de gemeenschappelijke regeling uitgebreid 

te evalueren en ook een zorgvuldig proces te doorlopen.  

De belangrijkste aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling van de OD G zijn:  

1.    Mandaat: in de bestaande regeling staat een artikel over het verstrekken van mandaat 

aan de directeur van de ODG. Dit artikel is echter niet duideli jk en op meerdere manie-

ren uit legbaar. Er is vervolgens onderzocht of alle deelnemers mandaat wil de verstrek-

ken voor de effectieve uitvoering van de taken door de ODG. Het bli jkt echter niet haal-

baar om dit gezamenlijk af te spreken. Nu is wel opgenomen dat het verstrekken van 

mandaat de voorkeur heeft.  

2.    Zienswijze : onderzocht is of er meer onderwerpen van de GR voor een zienswijze pro-

cedure aan de colleges of raden en staten moesten worden aangewezen. Uiteindelijk is 

– op basis van de reacties van griff iers en secretarissen – afgezien van aanvullende 

zienswijze. In de toelichting is een belangrijk a lternatief opgenomen, namelijk dat ODG 

zorgt voor regelmatige afstemming met de raden en staten.    
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3.    Beleidsharmonisatie : bekeken is of het AB jaarli jks een harmonisatieagenda voor uitvoe-

ringsbeleid kan opstellen. In de regeling is dit nu als instrumen t opgenomen waarbij spe-

cif iek staat opgenomen dat het over uitvoeringsbeleid van de ODG gaat en niet over het 

VTH beleid van de deelnemers. In de toelichting is verder aangegeven dat de provincie 

in de afstemming van het inhoudelijke VTH beleid een coördin erende functie heeft.  

4.    Outputfinanciering: in de oorspronkelijke tekst staat aangegeven dat deelnemers een 

lumpsum bijdrage betalen voor de uitvoering van de ingebrachte taken. In de nieuwe 

tekst is opgenomen dat tot 1 januari 2019, of althans zo lang dez e wijze van financiering 

niet kan worden gehanteerd, de financiering van de kosten van de uitvoering van de ta-

kenpakketten en werkzaamheden plaatsvindt door middel van lumpsumfinanciering of via 

gemengde financieringsvormen. 

5.    Aanpassing GR : tot nog toe was unanimiteit nodig voor de aanpassing van de GR. Met 

24 deelnemers is dat niet alt i jd mogelijk en kan dat leiden tot een impasse. Om dit te 

voorkomen is opgenomen dat de GR (een volgende keer) met een gekwalif iceerde meer-

derheid (2/3 van de stemmen) kan worden aangepast.   

6.    Tegemoetkoming kosten : leden van het AB konden in de oorspronkelijk regeling een 

tegemoetkoming in de kosten kri jgen. Dit is uit de regeling gehaald.  

7.    Werken voor derden : met de oorspronkelijke omschrijving kan de ODG ook werkzaam-

heden verrichten voor privaatrechteli jke organisaties, bedrijven die mogelijk ook vergun-

ning plichtig zijn in Groningen. In de aangepaste tekst is dit beperkt tot publiekrechteli j-

ke instell ingen (bijvoorbeeld andere omgevingsdiensten, provincies of gemeenten) .  

 

Op 1 december 2017 heeft het algemeen bestuur over het aangepaste concept gemeen-

schappelijke regeling gesproken. Op basis van deze bespreking heeft algemeen unaniem 

over het voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Groningen besloten.  

Verder is besloten om conform artikel 51 van de Wgr het concept van de aangepaste rege-

ling toe te sturen aan colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten.   

De besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling vindt plaats na 1 januari 2018. Dat 

betekent dat de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde de gemeente Westerwolde wordt 

en de gemeenten Hoogezand Sappemeer, Slochteren en Menterwolde dan de gemeente 

Midden Groningen zullen zijn. In de regeling is reeds rekening gehouden met deze nie uwe 

gemeenten. Verder is de termijn voor besluitvorming in de colleges en de raden en staten 

opgerekt naar 1 maart 2018. Dat is acht weken na de start van de nieuwe gemeenten.  

Wij (samen met meerdere gemeenten) kunnen deze planning in verband met de data van 

raadsvergaderingen niet halen. De Omgevingsdienst is hiervan op de hoogte gesteld.   

Uw besluit treedt met terugwerkende kracht in  werking op 1 januari 2018.  

 

Haren, 13 februari 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 


