


Wie wij zijn
De Omgevingsdienst Groningen (ODG) verzorgt de uitvoering 

van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied 

van milieu en bouwen in opdracht van Groninger gemeenten en 

de provincie Groningen.  We zijn een regionale 

uitvoeringsdienst. 



Onze dienst

We hebben ca. 200 medewerkers in dienst, 

en huren daarnaast ook medewerkers in

• Vergunningverleners

• Toezichthouders

• Juristen, specialisten

• Ondersteuning

Kantoor in Veendam



Voorbeelden van ons werk voor Groningen in 2021:

- Vergunningen voor nieuwe/gewijzigde activiteiten

- Milieucontroles 

- Klachten: geur, geluid 

- Meldingen ongewone voorvallen

- Bijzondere dossiers bodem:

o.a. Ringweg Zuid

Een greep uit wat wij doen

Werkzaamheden Ringweg Zuid



Maar ook:



Ons werkgebied

Voor het milieu- en bouwtakenpakket: 

de provincie Groningen

Voor de risicovolle bedrijven, zoals de 

grote chemiebedrijven: Noord-

Nederland (Drenthe, Fryslân en 

Groningen)



Bedrijven in de gemeente 
Groningen • 274 locaties in Groningen 

(gemeente bevoegd gezag)
• o.a. metaalbedrijven, veehouderij, 

lab, research & farmacie



Uw gemeente en de omgevingsdienst 
(1)
We zijn een gemeenschappelijke regeling en worden bestuurd 

door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. 

Wethouder Chakor is lid van het AB en het DB.

De Groninger gemeenten en de provincie zijn 

gezamenlijk eigenaar van de Omgevingsdienst. 

Gemeenteraden hebben een belangrijke stem in het stellen van 

(financiële) kaders en sturing op beleidsdoelen.



Naast eigenaar bent u ook opdrachtgever: u beslist welke 

taken de Omgevingsdienst voor uw gemeente uitvoert.

Voor de gemeente Groningen voeren we het 

basistakenpakket uit.

Uw gemeente en de omgevingsdienst (2)



Het gaat goed.

• Wederzijds tevreden over de samenwerking

• Opdrachtgevers tevreden over kwaliteit & omvang werk

• Expertises op orde

• Stevige basis: GR en Financieringsmodel

• Voorbereiding op de Omgevingswet loopt

• Investeren in innovaties

• Financieel gelijkmatig beeld

Hoe gaat het?



• Nieuwe wet- en regelgeving, 

o.a. Omgevingswet

• Arbeidsmarkt en inhuurmarkt

• Energietransitie

Ontwikkelingen 



Commissie Van Aartsen: 

VTH-stelsel moet effectiever en slagvaardiger

• Basistaken, robuustheid, onafhankelijkheid?

• 10 aanbevelingen

• Regeerakkoord: 18 mln structureel

Ontwikkelingen 



Financieel

Jaarrekening 2021

• Het jaar afgesloten met een bescheiden tekort

(€ 274.000 - 1,3% van onze begroting)

• Diversiteit aan oorzaken

• Vangen we op in de Algemene Reserve

• Bestuur zet in op afdekking risico’s



Financieel

Begroting 2023
• Financieringsmodel: 

deelnemersbijdrage gebaseerd op 

taken van de dienst

• Incidentele middelen (2023 en 

2024) voor implementatie 

Omgevingswet en aanpak 

arbeidsmarkt

• Nieuw zaaksysteem

71%

Personeelskosten primair proces

Personeelskosten overhead

Materiële kosten primair proces

Materiële kosten overhead



Vragen?

U vindt ons ook op www.od-groningen.nl 

http://www.od-groningen.nl/


Bedankt voor uw 
aanwezigheid!
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