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Inleiding 

De omgevingsdienst Groningen bestaat nu drie jaar. Samen met de opdrachtgevers voert 

de Omgevingsdienst taken uit op het gebied van VTH. Op 1 november 2013 hebben wij al-

leen de verplichte basistakenpakket overgedragen aan de Omgevingsdienst Groningen 

(ODG). Via dit bericht stellen wij u op de hoogte dat wij ook de overige milieutaken structu-

reel wil len overdragen. Dit noemen wij de Businesscase milieu. Deze taken werden niet of 

gedeelteli jk zelf uitgevoerd. Er worden, als tussenliggende periode, opdrachten via meer-

werkopdracht uitgevoerd door de ODG. 

 

Uitbesteden van alle milieutaken 

In 2015 hebben we voor het eerst op een aantal VTH-gebieden met een zogenaamde str ip-

penkaart gewerkt bij de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Op beleidsterreinen waarop wij 

de deskundigheid niet in huis hebben, de capaciteit ontoereikend is of waar we een second 

opinion nodig hebben kunnen wij voor een vooraf afgesproken bedrag (zoals opgenomen in 

de dienstverleningsovereenkomst met de ODG) een beroep doen op de expertise van de 

ODG.  

Als tussenstap op de businesscase milieu,   hebben wij t i jdeli jk de uren van de eerder ge-

maakte afspraken,  meerwerkcontract Str ippenkaart’  verhoogt  per januari 2017. Het taken-

pakket 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 en asbest.  

 

Als ook het AB van de ODG posit ief beslist op  de businesscase milieu, wordt na afloop van 

de meerwerkopdracht de meerwerkopdracht automatisch omgezet in een structurele in-

breng.  

 

Wij zetten deze stap omdat de gemeente Haren niet voldoet aan de g estelde eisen met be-

trekking tot de milieutaken welke je mag verwachten bij een organisatie die alleen de ver-

plichte taken uit het basistakenpakket milieu heeft uitbesteed. Wij kunnen de milieu ‘thuis’ 

taken niet adequaat uitvoeren, omdat:  

 Wij één toezichthouder milieu in dienst hadden en geen milieu adviseurs of vergunning-

verleners; 
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 Wij niet aan de juiste kwaliteitscriteria (vastgelegd in wetgeving) voldoen qua robuust-

heid van een team milieu (gaat over aantallen/omvang) en kwaliteit (gaat over kennis). 

Wij hebben onvoldoende kennis in huis op het gebied van diverse milieuonderwerpen 

zoals: l icht, lucht, geluid, bodem, enz. (wij zijn te klein om voor alle deskundigheden een 

functionaris in huis te hebben en daarnaast hebben wij te weinig zaken op jaarbasis  om 

deze functies in huis te halen); 

 Wij niet alle verplichte toezichttaken kunnen uitvoeren, omdat de functionaris die deze 

taak had ook belast was met toezicht op asbestzaken en overige milieuvraagstukken;  

Wij wil len daarom alle milieutaken over te dragen naar de Omgevingsdienst Groningen.  

 

Waarom?  

Met de overdracht van de milieutaken kri jgt 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 

10 andere gemeenten in de Provincie.  

 Meer kwaliteit, minder risico’s, op termijn meer eff iciency, voldoende massa (is ook 1 

van de kwaliteitscriteria) en meer kennis door de daar aanwezige specialisten.  

 De Omgevingsdienst is een organisatie die in ontwikkeling is. Op dit moment wordt ge-

werkt 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 effi-

ciencyslagen te maken. De uitwerking wordt in nauw overleg met het platform van op-

drachtgevers opgepakt.  

 

Deze businesscase voorziet in de structurele inbreng van taken. Mocht Haren ofwel de fu-

siegemeente besluiten om de taken weer terug te nemen, dan zijn de bepaling en in de Ge-

meenschappelijke Regeling van kracht. Hierin zijn spelregels bepaald omtrent de afwikke-

ling van desintegratiekosten.  

 

Financiële consequenties  

Wat zijn de financiële consequenties bij structurele inbreng van alle milieutaken. De jaar-

l i jkse bi jdrage bestaat uit de loonkosten van de primaire formatie en een bijdrage voor ove-

rige kosten (materiele kosten en personele overhead). Kosten jaarli jkse extra bijdrage aan 

de ODG betreft een bedrag van € 187.255,- (structureel per jaar) 

 

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 op-

r ichting veel taken hebben ingebracht, hebben daardoor verhoudingsgewijs veel van de op-

richtingskosten 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 (éénmalig bij 

ingaan van de businesscase). Hiervan worden de kosten voor overdracht betaald.  

  

De structurele kosten die de Omgevingsdienst in rekening brengt kunnen structureel gedekt 

worden uit het totale personeelsbudget .  


