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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

De Omgevingsdienst Groningen bestaat nu drie jaar. Samen met de opdrachtgevers voert de Omgevingsdienst taken uit op het 

gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Op 1 november 2013 heeft de gemeente Haren de basistaken 

overgedragen aan de Omgevingsdienst. De gemeente Haren overweegt om ook de overige milieu taken structureel over te dragen. 

Deze taken worden momenteel tijdelijk - via een meerwerkopdracht -  uitgevoerd door de Omgevingsdienst.   

 

1.2 Doel en resultaat 

In deze businesscase wordt het aanbod van de Omgevingsdienst uiteengezet. De businesscase is bedoeld ter ondersteuning van 

de besluitvorming in zowel de gemeente Haren als bij de Omgevingsdienst.  

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke taken worden overgedragen, welke tijdsinzet hiervoor nodig is en welk kwaliteitsniveau de 

Omgevingsdienst realiseert. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een uitwerking van het aanbod. Hierbij wordt ingegaan op 1) de 

overdrachtsdatum, 2) de financiële bijdrage, 3) de afspraken omtrent toe- en afname van werk, 4) de overgang van personeel, 5) 

de beschikbaarheid van dossiers en verwerking data en 6) het implementatietraject. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de 

consequenties voor de deelnemer en de Omgevingsdienst. Ofwel: er wordt beschreven wat verandert er ten opzichte van de 

huidige situatie. 
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2 In te brengen taken 

 

Haren overweegt naast de basistaken ook alle andere milieutaken in te brengen. Het takenpakket omhelst de volgende 

onderdelen:   

1. Casemanagement; 

2. Vergunningverlening milieu; 

3. Toezicht en handhaving milieu; 

4. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening, handhaving en afwijkingsbesluiten; 

5. Adviezen op het terrein van geluid, lucht, bodem; 

 

Na besluitvorming over deze businesscase brengt Haren de basistaken en de milieutaken in. Uitgangspunt voor het in te brengen 

takenpakket is de pakketverdeling zoals die door het Algemeen Bestuur zal worden vastgelegd. Een concept pakketverdeling is 

reeds voorgelegd in het opdrachtgeversplatform van oktober 2016. Dit concept is als bijlage bijgevoegd.  

 

Er zijn een aantal specifieke afspraken: 

 De Omgevingsdienst wordt gemandateerd om de vergunningverlening en het toezicht en handhaving uit te voeren. 

 Besluiten in (politiek) gevoelige en complexe dossiers en afwijkingsbesluiten worden van te voren afgestemd met de 

contactambtenaar. Afhankelijk van de bevindingen kan de contactambtenaar bepalen dat ook overleg met de 

portefeuillehouder plaats vindt. 

 

Omvang van het werk 

De gemeente Haren heeft de formatieomvang voor de in te brengen taken bepaald op 1,8 fte. De basis voor deze formatieomvang 

ligt in de huidige bezetting. Daarnaast heeft de gemeente een overzicht gestuurd van het bedrijvenbestand van de gemeenten. De 

Omgevingsdienst heeft op basis van concept jaaropdracht 2017 een doorrekening gemaakt van de uit te voeren taken. De 
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conclusie van het management van de omgevingsdienst is dat de concept jaaropdracht 2017 is uit te voeren met de in te brengen 

formatie.  

 

Uitvoeringsafspraken en Kwaliteit van dienstverlening 

Het dienstverleningsniveau van de Omgevingsdienst is vastgelegd in de Producten Diensten Catalogus (PDC). In de PDC staan de 

meeste producten van de Omgevingsdienst vermeld. Bij de uitvoering van taken door de Omgevingsdienst worden de vigerende 

landelijke kwaliteitscriteria in acht genomen. Wat betreft de verantwoording volgt de Omgevingsdienst de Planning en Control 

cyclus zoals die is afgesproken binnen het opdrachtgeversplatform.  Elke opdrachtgever draagt jaarlijks een jaarprogramma aan. 

Deze afspraken zijn te vinden in artikel 10 eerste lid van de huidige dienstverleningsovereenkomst. In 2017 wordt de PDC 

vernieuwd. 
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Het aanbod 

 

3.1 Datum van overdracht 

De structurele overdracht van de milieutaken vindt plaats na besluitvorming over deze businesscase in de gemeente Haren en in 

het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst en na afloop van de tijdelijke meerwerkopdracht.  

 

3.2 Financiële bijdrage 

Voor de dienstverlening vraagt de Omgevingsdienst een financiële bijdrage. Deze valt uiteen in: 1) een jaarlijkse bijdrage, 2) 

incidentele aansluitingskosten, en 3) overige randvoorwaarden. 

Jaarlijkse extra bijdrage             € 187.255 

De jaarlijkse bijdrage bestaat uit de loonkosten van de primaire formatie en een bijdrage voor overige kosten. Bij het bepalen van 

de loonkosten en de overige kosten is uitgegaan van de begroting van 2017. De onderverdeling is gebaseerd op de ureninzet die 

samenhangt met de jaaropgave 2017. Na de tabel volgt een toelichting: 

 

Taak Omvang Loonsom per fte Bijdrage 

loonkosten 

Bijdrage overige 

kosten 

Jaarlijks 

Milieu toezicht en handhaving (40%) 0,72 fte €  67.469 €  48.578 €  24.985 €  73563 

Milieu vergunningverlening (30%) 0,54 fte €  70.236 €  37.928 €  18.738 €  56.667 

Milieu Advies (23%) 0,41 fte €  74.357 €  30.486 €  14.228 €  44.714 

Milieu Ondersteuning (7%) 0,13 fte €  60.004 €  7.800 €  4.511 €  12.312 
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Totaal 1,8 fte  € 124.792 € 62.463 € 187.255 

 

Bijdrage loonkosten 

Net als de gemeente Haren hanteert de Omgevingsdienst de CAR UWO als uitgangspunt. Daarnaast is er sprake van een opslag 

voor sociale lasten, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De bijdrage wordt berekend door het normbedrag per schaal te 

vermenigvuldigen met de omvang. 

 

Bijdrage overige kosten 

De overige kosten bestaan uit materiele kosten, zoals vervoer en een opslag voor materiele en personele overhead. Per 

formatieplaats zijn deze kosten in 2017 begroot op € 34.702. Uitgaande van de overdracht van taken met een formatieomvang 

van 1,8 fte, is de opslag voor overige kosten berekend op € 62.463. 

 

Eenmalige aansluitingskosten            € 35.100 

Bij de start van de Omgevingsdienst hebben de deelnemers een bijdrage geleverd in de oprichtingskosten van € 19.500 per 

ingebrachte formatieplaats. Deelnemers die bij de oprichting veel taken hebben ingebracht, hebben daardoor verhoudingsgewijs 

veel van de oprichtingskosten betaald. Om deelnemers die later taken inbrengen niet te bevoordelen, is door het Algemeen 

Bestuur op 11 juni 2013 besloten dat – gedurende de eerste 5 jaar na oprichting – deelnemers bij de inbreng van extra taken een 

eenmalige bijdrage betalen van € 19.500 per formatieplaats. Uitgaande van 1,8 fte is dit voor Haren € 35.100. Hiervan worden de 

kosten voor overdracht betaald. Bij de tijdelijk overdracht van taken is ook één medewerker van Haren in dienst getreden bij de 

Omgevingsdiensten. De kosten die Haren heeft betaald voor de overgang van deze medewerker in het kader van het sociaal 

statuut worden in mindering gebracht op deze aansluitingskosten. In het Algemeen Bestuur van 28 november 2014 is aanvullend 

besloten dat een eventueel restant gereserveerd wordt voor ondersteuning in de extra kosten die deelnemers moeten maken bij 

aansluiting op het leefomgevingssysteem.  

 

Overig 

1 Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.  

2 De jaarlijkse bijdrage wordt berekend naar rato van de periode waarover de dienstverlening plaatsvindt. Wordt de taak 

bijvoorbeeld per 1 september overgedragen, dan betaalt Haren in dat geval 4/12e deel van de jaarlijkse bijdrage.   
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3 De bijdrage wordt jaarlijks bij de begroting herijkt. Rekening moet worden gehouden met aanpassing voor loon- en 

prijsstijgingen. Hiervoor wordt aangesloten bij de index prijs overheidsconsumptie beloning medewerkers en netto 

materieel (IMOC). 

4 Facturering vindt – net als bij de overige taken -  op begrotingsbasis per kwartaal plaats.  

5 De Omgevingsdienst ontwikkelt in samenwerking met de opdrachtgevers een integrale producten en dienstencatalogus. 

Vanaf 2019 vindt de financiering niet meer plaats op basis van de inbreng van formatie, maar op de afgenomen producten 

en diensten.  

 

3.3 Toe- en afname van werk  

De werkomvang van de over te dragen taken is berekend op 1,8 fte. Binnen deze beschikbare uren voert de Omgevingsdienst zijn 

werkzaamheden uit. Mocht de inzet gedurende een jaar significant afwijken dan wordt dit tijdig gesignaleerd en wordt met u in 

overleg getreden over meerwerkafspraken. Vanaf het moment dat de Omgevingsdienst werkt met kostprijzen per product dan zal 

de gemeente Haren een prijs per product gaan betalen. 

 

3.4 Overdracht personeel 

Bij het tijdelijk uitvoeren van de taak is reeds het betrokken personeelslid van Haren overgenomen. Verdere overname van 

personeel is niet aan de orde.  

 

3.5 Beschikbaarheid dossiers  

De Omgevingsdienst werkt digitaal en hanteert dit ook als voorwaarde voor de aanlevering van informatie door de opdrachtgever. 

Bij de overdracht gaat de Omgevingsdienst er vanuit dat de  archieven op orde zijn en dat de over te dragen  dossiers vanaf de 

start volledig digitaal worden aangeleverd. Mocht dit niet haalbaar zijn dan heeft dat financiële consequenties. 
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3.6 Implementatietraject  

De structurele overdracht van taken leidt niet tot een implementatietraject. De taken worden al uitgevoerd door de 

Omgevingsdienst en de betrokken medewerker treed per 1 januari 2017 in dienst van de Omgevingsdienst.  
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4 Resultaten en consequenties  

 

4.1 Gemeente Haren 

Met de overdracht van de milieutaken krijgt de gemeente Haren structureel: 

 Goede dienstverlening van een ervaren partner. De Omgevingsdienst voert, naast de basistaken voor alle Groninger 

gemeenten, op structurele basis alle milieutaken uit voor Bellingwedde, De Marne, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, 

Menterwolde, Vlagtwedde, Veendam, Pekela, Leek, Zuidhorn.   

 Meer kwaliteit, minder risico’s, op termijn meer efficiency, voldoende massa en meer specialisme. Door de grotere omvang is 

het mogelijk in de uitvoering van werkzaamheden te differentiëren. Eenvoudige aanvragen worden door iemand anders 

afgehandeld dan de complexe aanvragen. Hierdoor stijgt de kwaliteit, terwijl er alleen een specialist wordt ingezet als dat 

nodig is.  

 

Van belang 

 Aan de gemeente Haren wordt verzocht capaciteit vrij te houden voor de invulling van het opdrachtgeverschap. Een belangrijk 

onderdeel daarvan is het goed instrueren en opleiden van de baliemedewerkers.  

 De Omgevingsdienst is een organisatie die in ontwikkeling is. Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van een 

omgevingssysteem en harmonisatie van het ingebrachte takenpakket en de uit te voeren producten en diensten. Hierdoor is 

het mogelijk om efficiencyslagen te maken. De uitwerking wordt in nauw overleg met het platform van opdrachtgevers 

opgepakt. 

 Deze businesscase voorziet in de structurele inbreng van taken. Mocht Haren ofwel de fusiegemeente besluiten om de taken 

weer terug te nemen, dan zijn de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling van kracht. Hierin zijn spelregels bepaalt 

omtrent de afwikkeling van desintegratiekosten  
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4.2 Omgevingsdienst 

De uitbreiding van milieutaken leidt tot een formatie-uitbreiding van ca. 1,8 fte. Daarnaast komen ook extra middelen beschikbaar 

voor aansturing en ondersteuning. 

 

 De omvang van de in te brengen formatie in relatie tot de omvang van de ingebrachte taken en bijbehorend kwaliteitsniveau is 

door het management van de Omgevingsdienst beoordeeld en doorgerekend. Uitgangspunt bij deze beoordeling is de PDC 

matrix 2017 en voor zo ver bekend de PDC en kengetallen 2016 en de concept jaaropdracht 2017 van de gemeente Haren. Op 

basis van deze uitgangspunten is de conclusie van het management dat de ingebrachte formatie in evenwicht is met het 

ingebrachte takenpakket.  

 Ervan uitgaande dat medewerkers maximaal 50% van hun tijd op kantoor doorbrengen, leidt de formatie-uitbreiding tot een 

extra huisvestingsbehoefte van 1 medewerker in het primair proces. Een uitbreiding met 1 werkplek is binnen het pand aan de 

Lloydsweg te realiseren. Gelet op de omvang van de uitbreiding is een toets op aanvullende huisvesting niet aan de orde.   

 De omgevingsdienst draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van de afdeling en de teams. De taakuitbreiding van 

Haren voor 2017 meegenomen bij het bepalen van de samenstelling van de teams. De uitbreiding past binnen de afspraken 

rondom de span of control.   

 De inpassing van de milieutaken van de gemeente Haren gaat niet ten koste van de focus gericht op verbetering van de 

bestaande dienstverlening, inrichting van het omgevingssysteem en het standaardiseren van producten. Binnen de 

Omgevingsdienst is hiervoor reeds voldoende capaciteit beschikbaar.   

 

 


