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Bijlage 2. Factsheets omgevingsdiensten 

 

1. Factsheet omgevingsdienst Regio Achterhoek (ODA) 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

Gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost 

Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en de provincie Gelderland. 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 67,81 fte per 31-12-2015 

Bestaat sinds 1 april 2013 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Gelderland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee  

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja  

Aangesloten bij Kennisnet Ja  

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, in de geest daarvan. 

 

Hebben alle deelnemers de Nee, nog niet. 
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Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

  

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja 

Manier van bekostiging Vanaf de begroting voor 2017 gaat de Omgevingsdienst over van inputfinanciering naar 

outputfinanciering c.q. productfinanciering, met bekostiging op basis van een voorschot.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld? 

Ja 

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, de IPO/VNG modelverordening is aangepast naar het Gelders stelsel. Deze wordt 

meestal alleen voor de basistaken vastgesteld.  

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Nee, sommige gemeenten de asbest taken nog niet. 

 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

Nee 
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bij de omgevingsdienst? 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

Twee gemeenten hebben ook de rest van het milieupakket bij de Omgevingsdienst belegd. 

Sommige gemeenten hebben andere extra taken overgedragen, zoals adviestaken op 

gebied van RO of APV (algemene plaatselijke verordening)   

 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten € 6.955.783 € 7.368.152 

- Provincie 
- Gemeenten  

€ 5.780.000 

 

6.460.296 

- Derden € 1.070.000  +  €105.335 voor 

energieprojecten en detachering 

€ 824.653 + € 83.203 voor energieprojecten en 

detachering 

Totale lasten  € 6.992.191 € 7.156.300 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€ - 36.408 € 211.852 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€375.000 hoger dan begroot €536.000 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen € 410.000 € 623.000 
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2. Factsheet omgevingsdienst Brabant Noord 

1. Organisatie  

Deelnemers in omgevingsdienst Gemeente Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Mill en Sint 
Hubert, Oss, ’s Hertogenbosch, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-
Oedenrode, Uden, Veghel, Vught en Provincie Noord-Brabant 

Contractgemeenten incidentele advisering bij vergunningverlening  voor gemeenten Heumen en Berg en Dal. 

Formatie in fte 166,2 fte in 2016 (exclusief flexibele schil, momenteel ca 30 fte) 

Bestaat sinds 25 april 2013 per Wet gemeenschappelijke regelingen 

Operationeel vanaf 1 oktober 2013. 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Noord-Brabant 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja 

Maar de gemeente Heusden is wel onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant Noord en 

deelnemer bij de omgevingsdienst Midden-West Brabant.  

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee, traject is gaande. Aansluitovereenkomst is getekend. Het 1
e
 kwartaal 2018 is de 

aansluiting voorzien.  

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Nee, de omgevingsdienst heeft een deel van de gegevens in eigen beheer die is overgezet 

vanuit de gemeenten en is bezig met de opschoning van deze gegevens. Een deel van de 

gegevens is nog in beheer van gemeenten.  

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, per 1 april 2016 van dit jaar.  
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Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Ja 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee, het toepassen van bestuurlijke sancties (behoudens in politiek gevoelige zaken) is 

alleen in het ‘ruime’ mandaat opgenomen. Een aantal deelnemers heeft beperkt mandaat 

verleend, een aantal een ruim mandaat, waaronder de provincie. Enkele gemeenten hebben 

geen mandaat verleend. 

Manier van bekostiging Inputfinanciering op basis van inwoneraantal voor collectieve taken en instandhouden 

klachtenregeling/omgevingszorg. VTH - taakuitvoering (basis – en verzoektaken) op basis 

van nacalculatie. Daarnaast projecten op declaratiebasis. 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, nog niet alle deelnemers. Een aantal hebben het vastgesteld. De andere deelnemers 

zijn er mee bezig.  

 

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Er is een Brabants model ontwikkeld wat wordt gehanteerd. Dit model volgt grotendeels de 

modelverordening van IPO/VNG.  

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, de kwaliteitscriteria voor de basistaken zijn uniform. De verwachting is dat de 

kwaliteitscriteria voor de plustaken ook uniform zijn conform kwaliteitscriteria 2.1. Voor de 

thuistaken zijn er naar verwachting afwijkingen in kwaliteitscriteria. 

  

3. Takenpakket   
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Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja.  

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd bij 

de omgevingsdienst? 

Nee, er is sprake van een verschillend takenpakket voor de deelnemers.   

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

  VTH taken groen en blauw voor de provincie o.a. wet natuurbescherming en 

grondwaterwet. 

 VTH-taken milieu bij niet basistaken inrichtingen van een aantal gemeenten. 

 Brikstaken voor beperkt aantal gemeenten. 

 Verder ook taken als het beoordelen van onderzoeken,  adviezen fysieke 

leefomgeving zoals ro,  bodem, geluid, externe veiligheid, lucht, geur, afval, energie 

etc.  

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee 

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten € 27.273.559  € 26.455.770 

- Provincie € 7.925.198 € 7.892.768 

- Gemeenten  € 9.492.064 € 9.436.014 

- Overige baten € 9.856.297 € 9.126.988 

Totale lasten   € 24.772.458  € 25.275.905 

Saldo baten en lasten (resultaat 

voor bestemming) 

 € 2.501.101 € 1.179.865 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€ 2.476.905 hoger dan begroot € 930.228 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen € 7.052.674 €8.232.539 
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3. Factsheet omgevingsdienst De Vallei 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

Gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en provincie Gelderland.  

De omgevingsdienst de Vallei werkt met de andere omgevingsdiensten in Gelderland met 

het Gelders stelsel.  

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 97,38 fte bezetting in 2015 

Er is een flexibele schil van circa 20 fte. Hieronder wordt verstaan vacatureruimte en inhuur 

van personeel. 

Bestaat sinds Opgericht in gemeenschappelijke regeling 23 november 2012. 

1 april 2013 operationeel. 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Gelderland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee, in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zitten twee 

omgevingsdiensten, namelijk omgevingsdienst de Vallei en omgevingsdienst Regio Arnhem. 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee, nog niet. De Vallei is er mee bezig in samenwerking met de andere Gelderse 

omgevingsdiensten via het I-GO project. 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja.  

Aangesloten bij Kennisnet Ja, er is ook een eigen pagina van de omgevingsdiensten uit het Gelders stelsel; Geldernet. 

Geldernet bestond namelijk reeds en is vervolgens geïntegreerd in Kennisnet. 
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Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, de Landelijke handhavingsstrategie is door alle bevoegde gezagen vastgesteld en er 

wordt nu gewerkt aan de implementatie en uitvoering. 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Ja, dit is vastgesteld door alle deelnemers. 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja, voor alle Wabo taken.  

 

Manier van bekostiging Er is in 2016 nog sprake van input financiering. Er is een output model vanaf 2017. Vanaf 

2017 wordt de Vallei betaald voor prestaties en producten die zij leveren.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, niet alle gemeenten. Twee gemeenten hebben nog geen verordening vastgesteld. 

 

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, van de modelverordening is gebruik gemaakt. 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, deze zijn uniform voor zover deze zijn vastgesteld.  

 

  

3. Takenpakket   
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Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja 

 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee, er zijn kleine uitzonderingen. Dit zit met name bij de specialistische taken. Onderdelen 

van deze taken worden deels door een aantal gemeenten zelf opgepakt en deels door de 

Vallei.  

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

omgevingsdienst?  

De omgevingsdienst voert een breed pakket aan taken uit. Feitelijk het gehele Wabo-pakket, 

dus naast milieutaken ook bouwtaken. Enkele partners hebben zelf nog meer taken 

ingebracht, zoals uitvoering APV en drank- en horecawet. Sommige partners voeren 

daarnaast zelf de vergunningverlening uit op het gebied van enkelvoudige kap en inritten. 

Onderdelen van specialistische taken als bodem, externe veiligheid en geluid zijn door een 

aantal deelnemers belegd bij de omgevingsdienst. 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee 

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €10.797.000 € 11.317.801 

- Provincie 
- Gemeenten  

€10.797.000 € 11.317.801 

- Overige baten €- €- 

Totale lasten  €10.466.000 €10.771.000   

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€331.000 €546.000 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€331.000 hoger dan begroot €626.000 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €879.000 €1.066.000 
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4. Factsheet Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De deelnemers van de FUMO zijn Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en alle gemeenten in 

Fryslân; Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Dantumadiel, Doneeradeel, Ferwerderadiel, 

Franekeradeel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland, Leeuwarden, 

Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, 

Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland 

en Weststellingwerf 

Formatie in fte 94 fte 

118 fte incl. overhead  

Bestaat sinds 1 januari 2014 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Fryslân 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja, veiligheidsregio Fryslân 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

De omgevingsdienst werkt volgens het beleid dat de deelnemers hebben vastgesteld. 

Hebben alle deelnemers de Sommige gemeenten hebben handhavingsbeleid vastgesteld, overeenkomstig de LHS. De 
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Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

andere gemeenten hebben dat nog niet vastgesteld. 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee 

Manier van bekostiging Outputfinanciering volgens een normsystematiek 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld? 

Nee, nog niet. 

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja 

Op basis van de kwaliteitscriteria 2.1 is een Friese variant opgesteld: Frysk Peil 

Kwaliteitscriteria F1, zowel voor de basistaken als voor de thuistaken. 

  

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, voor de taken die de FUMO uitvoert voor de deelnemers. 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Nee, niet voor alle deelnemers. 

 Een aantal gemeenten doet meldingen zelf 

 Een aantal gemeenten doet bodemtaken zelf 

 Een aantal gemeenten doet zelf de voorbereiding van handhavingszaken (FUMO 

doet dit t/m de eerste hercontrole) 
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Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee, sommige niet alle basistaken, andere hebben ook extra taken ingebracht. 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

 BRIKS (provincie en 1 gemeente) 

 Milieutaken, niet zijnde basistaken (2 gemeenten) 

 Provincie: alle VTH-taken 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken  uit? 

Ja.  

Omgevingsdienst Groningen is de BRZO-Omgevingsdienst, maar toezichthouders van de 

FUMO en RUD Drenthe voeren ook BRZO-taken uit (gedeconcentreerde uitvoering). Dit wordt 

vanuit Groningen gecoördineerd. 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €11.758.022 (€6.354.208 aan basistaken 

+ €5.403.814 aan plustaken) 

€12.124.653 (€6.370.384 aan basistaken + 

€5.754.269 aan plustaken) 

- Provincie €6.584.492,32 €6.789.805,68 

- Gemeenten  €4.585.628,58 €4.728.614,67 

- Overige baten €587.901,10 €606.232,65 

Totale lasten  €10.512.863 €10.964.881 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€1.245.159 €1.159.785 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€1.245.159 

Hoger dan begroot 

€1.159.785 

Hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen Niet weergegeven Niet weergegeven 
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5. Factsheet Omgevingsdienst Haaglanden 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, 

Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en 

Zoetermeer. 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte Eind 2015 kende de ODH een formatie van 200,6 fte, waarvan 190,5 fte waren bezet. 

Bestaat sinds Operationeel sinds 2013 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Zuid-Holland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee nog niet, maar de voorbereidingen hiervoor zijn nagenoeg afgerond. Voor eind van het 

jaar zal de ODH aangesloten zijn.  

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Nee, één gemeente niet. Alle andere deelnemers wel. 
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Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja, alle deelnemende gemeenten hebben hetzelfde mandaatbesluit genomen. De provincie 

heeft het mandaat verder uitgewerkt voor situaties.  

 

Manier van bekostiging In 2016 wordt overgegaan van inputfinanciering (lumpsum ) naar outputfinanciering op basis 

van voorcalculatie (overgangsjaar). In 2017 wordt gewerkt met een volledige 

outputbegroting. 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, nog niet alle deelnemers hebben al een verordening vastgesteld. De deelnemers die 

nog geen verordening hebben vastgesteld, willen dit voor het einde van het jaar doen. 

  

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Nee, nog niet alle deelnemers hebben het volledige basistakenpakket bij de ODH belegd.  

Drie gemeenten voeren zelf nog een aantal bodemtaken uit die deel uitmaken van het 
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basistakenpakket. 

Milieutoezicht m.b.t. asbest is niet door alle deelnemers bij de omgevingsdienst belegd. Er is 

onduidelijkheid over of dit een basistaak is 

Voor het overige zijn alle basistaken door alle deelnemers ondergebracht bij de ODH. 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee, enkele gemeenten hebben nog niet alle basistaken bij de omgevingsdienst belegd en 

veel gemeenten hebben extra taken bij de omgevingsdienst belegd. 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

Er is qua takenpakket onderscheid gemaakt in 4 pakketten, waarbij pakket 1 

(basistakenpakket) verplicht bij de ODH wordt ondergebracht. Pakket 2 bedraagt de overige 

milieutaken die niet in het basistakenpakket zitten. Pakket 3 betreft plustaken op het vlak 

van milieu en RO, MER etc. en pakket 4 betreft bouwen.  

De deelnemers (m.u.v. een gemeente) hebben een groot deel van pakket 2 (alle 

milieutaken) bij de ODH belegd. Fragmentarisch berusten nog milieutaken bij de 

deelnemers.  

De provincie heeft een rijker pakket aan taken bij de ODH belegd. Daarin zitten ook taken op 

het vlak van de waterwet, natuurregelgeving, PMV en programmatische 

uitvoeringbodemsanering. Een deel van deze provinciale taken wordt (geclusterd) voor de 

gehele provincie uitgevoerd.  

 

Voert de omgevingsdienst 

BZRO-taken uit? 

Nee 
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4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten € 19.849.009 € 20.585.834 

- Provincie € - € 5.934.645 

- Gemeenten  € - € 13.342.708 

- Overige baten € - € 1.308.481 

Totale lasten  € 19.189.151 €20.112.790 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€ 659.858 €473.044 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€ 837.783 hoger dan begroot € 984.044 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen € 3.137.148 € 3.610.192 
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6. Factsheet omgevingsdienst IJmond 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem , Heemskerk, Purmerend, Uitgeest, Velsen en 

provincie Noord-Holland. 

Contractgemeenten  

Wanneer gaan de 

contractgemeenten naar 

verwachting toetreden tot een 

gemeenschappelijke regeling? 

Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Landsmeer, 

Noordwijkerhout, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zandvoort . 

Met wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht per april 2016 zijn 

gemeenten verplicht geworden hun basistakenpakket (complexe VTH-milieutaken) uit te laten 

voeren door de omgevingsdienst in hun regio en hiertoe ook deelnemer te worden van de 

gemeenschappelijke regeling van de betreffende omgevingsdienst. Per 1 april 2017 zal het 

toetredingsvoorstel worden geeffectueerd.    

Formatie in fte 91,5 fte in 2015  

Bestaat sinds Opgericht in1999 als Milieudienst IJmond. Sinds 1 februari 2015 zijn Milieudienst Waterland 

en Milieudienst IJmond verder gegaan onder de naam Omgevingsdienst IJmond.  

Wgr of netwerk? Wet gemeenschappelijke regelingen 

Valt onder welke provincie? Provincie Noord-Holland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee, valt onder Kennemerland  en Zaanstreek-Waterland.  

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee, dit is in ontwikkeling. Er wordt hierbij samen opgetrokken met de RUD Noord-Holland 

Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.  

Zo niet, beschikt de 

organisatie over een actueel 

bestand met gegevens over 

bedrijven? 

Ja, er is een actueel bestand. 
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Aangesloten bij Kennisnet Ja, het merendeel van de medewerkers heeft een account bij Kennisnet. 

Werkt de omgevingsdienst 

met de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja 

 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Alle deelnemers hebben het vastgesteld. 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja 

Manier van bekostiging Inputfinanciering (lumpsum ) van de deelnemers.  

Daarnaast kopen de contractgemeenten uren in.   

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, nog niet vastgesteld, maar alle deelnemers zijn er mee bezig. Voor einde van het jaar 

moet het klaar zijn. 

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja  

 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

De intentie is om het uniform te doen.  

  

3. Takenpakket   
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Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee, de meeste deelnemers hebben wel het volledige milieutaken pakket bij de 

omgevingsdienst IJmond belegd.   

Een aantal deelnemers heeft alleen het basistakenpakket belegd bij IJmond. 

De overige deelnemers hebben een wisselend takenpakket van thuis- en plustaken.   

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

omgevingsdienst?  

IJmond voert op dit moment voor een aantal gemeenten taken uit op het gebied van bouw- 

en woningtoezicht, brandveiligheid, drank en horeca, asbest en Algemene Plaatselijke 

Verordening. De afgelopen jaren is het takenpakket steeds meer gegroeid.  

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten € 4.942.486 € 5.078.425 

- Provincie 
- Gemeenten  

€4.393.850 € 4.569.016   

 

- Overige baten € 548.550 € 482.758 

Totale lasten  € 4.792.509 € 5.059.091 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€ 149.978 € 19.334 

Verschil resultaat begroting 

vs. resultaat jaarrekening 

€ 363.713 hoger dan begroot € 125.340 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen € 729.969 € 714.867 
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7. Factsheet omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, 

Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas  

 

Contractgemeenten -  

Formatie in fte 181 FTE 

Bestaat sinds 1 juli 2012 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Zuid-Holland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee. 

Samen met West Holland valt de ODMH onder veiligheidsregio Hollands Midden.  

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 

Zo niet, beschikt de 

organisatie over een actueel 

bestand met gegevens over 

bedrijven? 

Ja 

 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

 

Werkt de omgevingsdienst Ja 
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met de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Ja, de deelnemers hebben eigen beleid vastgesteld dat is gebaseerd op de Landelijke 

Handhavingsstrategie. 

  

2. Governance  

Is dit mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja 

Manier van bekostiging Outputfinanciering (productfinanciering) 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Ja, Krimpenerwaard in de raad van 13 december 2016. Bij alle overige deelnemers inmiddels 

vastgesteld . 

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, die is helemaal overgenomen. 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja 

  

3. Takenpakket & 

bekostiging VTH taken 

 

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja, alle basistaken m.u.v. asbest bij twee deelnemers. 

Milieutoezicht m.b.t. asbest is door twee deelnemers niet bij de Omgevingsdienst belegd. Is 
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ingebed in de BWT afdeling van deze twee deelnemers. 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee. Dat geldt wel voor de milieutaken, maar twee deelnemers hebben bouw- en 

woningtoezicht (nog) niet bij de Omgevingsdienst belegd. 

Bouw en woningtoezicht van alle gemeenten behalve Krimpenerwaard en Alphen a/d Rijn. 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

omgevingsdienst?  

 Vuurwerktaken 

 Bodem en Archeologie 

 Ecologie / Natuur 

 Geluid, Lucht en Externe Veiligheid 

 ROM en Duurzaamheid (energie) 

 Bouw- en woningtoezicht 

 Monumenten 

 Asbesttaken 

 MER-taken 

 Verkeersmilieukaart 

 Natuur en milieu educatiecentrum 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee 

   

 2014 2015 

4. Financiële situatie   

Jaarrekening totale baten €24.780.332 

€18.800.000 omgerekend naar de vorm van de 

begroting van 2015 

€18.752.164 

- Provincie €3.583.104 €3.612.766 

- Gemeenten  €11.288.546 €11.558.319 
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- Overige baten €3.900.000.  €3.781.079 

Totale lasten  €24.035.292 €17.625.927 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€745.030 €1.126.238 

Verschil resultaat begroting 

vs. resultaat jaarrekening 

€608.734 

Hoger dan begroot 

€666.642 

Hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €2.851.995 €3.678.233 
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8. Factsheet omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

1. Organisatie   

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

Gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam , Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, 

Uithoorn, Zaanstad en Provincie Noord-Holland. 

Contractpartners Provincie Flevoland  en Provincie Utrecht . Er is gesproken met beide provincies over 

toetreding tot de Wgr, maar op dit moment is er geen voornemen om toe te treden vanuit 

beide provincies. 

Formatie in fte Toegestane formatie is 350 fte. De huidige bezetting inclusief externen (en flexibele schil) is 

402 fte. 

 

Bestaat sinds 1 januari 2013 per gemeenschappelijke regeling, maar 1 januari 2014 operationeel. 

Wgr of netwerk? Wet gemeenschappelijke regelingen 

Valt onder welke provincie? Provincie Noord-Holland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee, de omgevingsdienst werkt over de grenzen van de veiligheidsregio heen, omdat het 

BRZO taken uitvoert. Daarnaast zit de gemeente Haarlemmermeer in een andere 

veiligheidsregio dan de andere deelnemers, namelijk de veiligheidsregio Kennemerland.  

 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee, nog niet. Traject voor aansluiting bij  Inspectieview Milieu is gaande. 

 

Zo niet, beschikt de 

organisatie over een actueel 

bestand met gegevens over 

bedrijven? 

Ja, via het Mozard systeem; een nieuw zaaksysteem voor de OD NZKG. De gegevens van 

andere overheden zijn overgenomen bij de start van de omgevingsdienst. Deze gegevens 

moesten worden opgeschoond voor opname in het nieuw systeem en verder worden 

aangevuld.   



 

25 
 

 

Aangesloten bij Kennisnet Ja.  

 

Werkt de omgevingsdienst 

met de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, dit is geborgd. 

 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Nee, nog niet alle deelnemers hebben dit vastgesteld. 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee, er is een traject gaande om de mandaten te uniformeren. 

Manier van bekostiging  Input (lumpsum) middels dienstverleningsovereenkomsten 

 Daarnaast vindt er bekostiging plaats op basis van subsidie. 

 Tenslotte zijn er projecten. Deze worden bovenop de lumpsum financiering 

bekostigd. Er wordt een offerte opgesteld door de omgevingsdienst en op basis 

hiervan vindt facturatie plaats.  

Er is nu een bestuurlijk traject gaande voor een nieuwe financieringssystematiek. Er wordt 

gekeken naar prestatie gerichte financiering.   

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, nog niet alle deelnemers hebben dit vastgesteld. Met uitzondering van één deelnemer 

vindt de vaststelling bij alle deelnemers dit jaar nog plaats. Bij de laatste deelnemer gebeurt 

dit in 2017. 
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Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, in principe wel.  

  

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja. De vastgestelde kwaliteitscriteria voor de OD-taken zijn hetzelfde, te weten de huidige KC 

2.1 en bij wijziging hiervan de nieuwe KC. 

De kwaliteitscriteria in de verordening gelden nu met name voor de basistaken en plustaken. 

Een aantal deelnemers heeft in de verordening de thuistaken niet opgenomen. 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja in principe wel. De packagedeal en Besluit VTH zijn echter niet altijd even eenduidig wat 

een basistaak is; bijv. bodem, asbest, bodemenergiesystemen, besluit mobiele puinbrekers. 

Daardoor kan het zijn dat onbedoeld een basistaak niet is ingebracht. 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee, niet alle deelnemers hebben hetzelfde takenpakket belegd bij de omgevingsdienst. 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

omgevingsdienst?  

 Bouwtaken 

 Aanvullende milieutaken: alle andere milieutaken voortvloeiend uit Wm en Wabo 
anders dan staat genoemd in Packagedeal plus aanvullende taken uit APV voor 
geluid/licht/vuurwerk geluidzonebeheer. 

 Aanvullende bodemtaken  

 Provinciale plustaken: ontgrondingen, waterwet, aardkundige monumenten, nazorg 
gesloten stortplaatsen, grondwaterbescherming, grondwaterkwaliteit, sportmotoren, 
vuurwerk, rioleringen en luchtvaart 

 Bijzondere taken als Bibob, tunnels (Warv) en Huisvestingswet. 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Ja, voor de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. 
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4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €37.145.000 €37.954.000 

- Provincie € 6.365.000 €6.644.000 

- Gemeenten  € 28.705.000 € 29.770.000 

- Overige baten € - € -  

Totale lasten  €36.276.000 €35.763.000 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€870.000 €2.191.000 

Verschil resultaat begroting 

vs. resultaat jaarrekening 

€494.000 hoger dan begroot €1.891.000 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €1.199.000 €3.391.000 
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9. Factsheet omgevingsdienst Regio Arnhem 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, 

Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar en provincie Gelderland 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte Circa 135 fte per 1 januari 2016 (exclusief ± 15 fte gastheer) 

Bestaat sinds 1 april 2013 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Gelderland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee, wel binnen de veiligheidsregio Gelderland-Midden  

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja 

Het bedrijvenbestand is afgelopen jaar geactualiseerd. Dat bedrijvenbestand gaat naar IGO  

(het nieuwe Gelderse informatiesysteem). 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja  

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Ja, als het goed is hebben alle deelnemers deze vastgesteld. 
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Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee 

Eén gemeente wijkt af. 

Manier van bekostiging Nu nog input financiering. De Omgevingsdienst gaat over naar output financiering in 2018.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Is wel de afspraak, onbekend of dit al rond is.  

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, een Gelders model op basis van de IPO/VNG modelverordening. 

 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Onbekend. 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee 

Welke niet-basistaken zijn Vier gemeenten hebben alleen de basistaken ingebracht. Twee daarvan gaan fuseren en 
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belegd bij de omgevingsdienst?  willen daarna de milieutaken helemaal inbrengen. 

Alle andere gemeenten hebben Wet milieubeheer breed taken ingebracht.  

Drie gemeenten hebben ook de bouwtaken ingebracht.  

De provincie heeft naast de basistaken taken ingebracht op het gebied van vuurwerk, 

bodemtoezicht, meetdienst voor luchtmetingen en complexe handhaving (IPCC en complexe 

technologische bedrijven). 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee 

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €13.831.368  

(inclusief incidentele baten 

€16.279.628) 

€12.827.600  

(inclusief incidentele baten € 14.600.675) 

- Provincie 
- Gemeenten  

€11.447.302 

 

€ 11.373.573 

 

- Overige baten € 2.384.066 €   1.454.027 

Totale lasten  €13.723.926 (inclusief incidentele 

lasten €15.740.178) 

€12.493.226 (inclusief incidentele lasten 

€14.081.477) 

Saldo baten en lasten +/-  

(resultaat voor bestemming) 

€ 539.450 € 519.198 

Verschil begroting vs. 

jaarrekening  

€ 539.450 

Hoger dan begroot 

€ 519.298 

Hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen € 866.000 €1.484.000 
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10. Factsheet omgevingsdienst Rivierenland 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De provincie Gelderland, de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, 

Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 137 fte per 1 januari 2016 

Bestaat sinds 1 april 2013 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Gelderland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee, de Omgevingsdienst valt wel binnen de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja  

De basis is er, op dit moment wordt er binnen Gelderland een Gelders informatiesysteem 

(IGO) opgebouwd. Binnen IGO is er een koppeling gerealiseerd met Inspectieview Milieu. 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja 
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Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Ja, een deelnemer is daar nog mee bezig.  

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja, de mandaten zijn volledig uniform voor de basistaken. 

Manier van bekostiging Op dit moment nog inputfinanciering. Iedere deelnemer heeft een bepaald bedrag 

ingebracht gerelateerd aan de formatie die is ingebracht. De Omgevingsdienst gaat naar 

outputfinanciering. 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Ja, de meeste wel, nog één in procedure.  

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja op hoofdlijnen komt deze overeen. 

 

 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, er is gewerkt met een standaardmodel voor heel Gelderland. 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja 
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Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee, twee deelnemers hebben nog niet alle bouwtaken ingebracht, de rest wel. 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

-alle Wabo-taken, incl. advisering aan RO en archeologie.  

-voor een gemeente APV taken  

-taken rondom externe veiligheid 

-heffing en inning van leges 

Rivierenland  doet voor heel Gelderland ketentoezicht. 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €12.773.872 €13.198.646 

- Provincie € 358.540 € 432.652 

- Gemeenten  € 11.262.778 €12.102.997 

- Overige Baten € 1.152.554 € 662.997 

Totale lasten  €11.826.923 .€12.834.731 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€949.949 €363.915 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€1.078.515 hoger dan begroot € 417.204 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen € 214.449 € 700.973 
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11. Factsheet omgevingsdienst West Holland 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 

Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland.  

Alphen aan den Rijn is per 1 januari 2016 uitgetreden en overgaan naar omgevingsdienst 

Midden-Holland. Hun bijdrage is nog wel in de financiële gegevens verwerkt over 2014 en 

2015. 

Contractgemeenten Noordwijkerhout. Er is onderhandeling gaande over toetreding tot de Wgr.  

Formatie in fte 120 fte in 2016. Een deel van de fte is per 1 januari 2016 overgegaan naar omgevingsdienst 

Midden-Holland i.v.m. dat de taken van Alphen aan den Rijn aan deze omgevingsdienst zijn 

overgedragen.  

Bestaat sinds Milieudienst West-Holland is opgericht in 2001. Sinds 1 juli 2012 bestaat de Omgevingsdienst 

West-Holland.  

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Zuid-Holland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee. Samen met OD Midden-Holland valt deze regio onder veiligheidsregio Hollands Midden.  

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

De omgevingsdienst is nog niet aangesloten. Naar verwachting zal de aansluiting op 

Inspectieview Milieu per 1 januari 2017 ingaan.  

Zo niet, beschikt de 

organisatie over een actueel 

Ja 
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bestand met gegevens over 

bedrijven? 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de omgevingsdienst 

met de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, dit is opgenomen in het uitvoeringsbeleid toezicht en handhaving.  

 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Ja, door het dagelijkse bestuur en het algemeen bestuur van West-Holland is het programma 

vastgesteld waar de landelijke handhavingstrategie onderdeel van is.  

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee, het mandaat verschilt per deelnemer. 

Manier van bekostiging Inputfinanciering. Het staat op de planning om als omgevingsdienst te gaan werken met 

outputfinanciering.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Ja, 4 deelnemers hebben de verordening vastgesteld. 5 deelnemers doen dit uiterlijk 1 

januari 2017. Voor  4 deelnemers geldt dat ze in loop van 2017 de verordening vaststellen. 

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, de belangrijkste elementen zijn overgenomen uit modelverordening.  

 

 

 

Zijn de vastgestelde Nee, de kwaliteitscriteria kunnen afwijken (comply or explain). Dit verschilt per 
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verordeningen uniform? deskundigheidsgebied. De afwijking zit vooral in de thuistaken. 

Daarnaast geldt de verordening per deelnemer niet altijd voor dezelfde taken, mede gezien 

dat deelnemers een verschillend takenpakket hebben belegd bij de omgevingsdienst. 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee, 1 gemeente heeft het basistakenpakket alleen onder gebracht.  Daarnaast is er verschil 

in welke thuis- en plustaken er worden uitgevoerd per gemeente.  

 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

omgevingsdienst?  

De omgevingsdienst doet naast de basistaken veel adviestaken voor alle deelnemers. Deze 

adviestaken vallen onder de plustaken. 

 Bouw- en woningtoezicht.  

 Drank- en horecawerk. 

 APV taken, maar alleen de milieuelementen. 

 Adviestaken op ruimtelijke ordeningsplan; ook met betrekking tot de milieu 

elementen. 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee  

   

 2014 2015 

4. Financiële situatie   

Jaarrekening totale baten €15.225.407 €17.217.063 
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- Provincie
1
 €3.031.260 € 3.002.931 

- Gemeenten  €10.931.989 €11.611.780 

- Overige baten € 1.262.158 € 2.602.352 

Totale lasten  €14.991.152 €15.784.990 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€234.255 €1.432.072  

Verschil resultaat begroting 

vs. resultaat jaarrekening 

€88.028 hoger dan begroot € 1.439.223 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €1.371.818 € 2.803.891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Het exploitatieresultaat 2015 bedraagt € 1.439.223,- positief. In dit resultaat is ook de bijdrage met betrekking tot de frictiekosten vanwege uittreding door 

Alphen aan den Rijn opgenomen ad. € 1.800.000,-.Het resultaat voor bestemming wordt in 2015 door deze bijdrage van Alphen aan den Rijn  zeer positief 
beïnvloed. Dit is een eenmalige meevaller die in latere jaren voor de frictiekosten moet worden ingezet. 
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12. Factsheet omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (ODZH) 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

 

De colleges van B&W van de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, 

Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, 

Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en 

Zwijndrecht en het college van GS van de provincie Zuid-Holland. 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 215 fte (bron: begroting 2016) 

Bestaat sinds 1 januari 2011  

Wgr of netwerk? Openbaar lichaam op basis van de Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Zuid-Holland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja, met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja (Squit XO). 

Aangesloten bij Kennisnet Ja, zowel bij landelijk Kennisnet als bij Kennisnet in Zuid-Holland. 

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja. Deze is op verzoek van het AB vastgesteld door alle deelnemers in de GR. 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Ja. Toepassing met ingang van 1 december 2015. 
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Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja, voor zover het gaat over dezelfde taken. 

Manier van bekostiging Het financieringsmodel van OZHZ is uiteengezet in de bijdrageverordening. De financiering 

bestaat uit de inwonerbijdrage, een budget voor wettelijke en additionele wettelijke taken 

(jaarprogramma), opdrachten voor de inbreng van expertise (offertetaken) en externe 

geldstromen zoals subsidies. 

In de bijdrageverordening zijn de spelregels opgenomen waarbinnen de deelnemers 

bezuinigingen kunnen doorvoeren en binnen welke marges OZHZ dient te presteren. 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Ja, enkele gemeenten zijn er nog mee bezig.  

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, voor alle taken die de Omgevingsdienst doet gelden de kwaliteitscriteria 2.1. 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, voor de taken die bij de Omgevingsdienst zijn belegd zijn ze uniform.  

  

3. Takenpakket & bekostiging 

VTH taken 

 

Zijn alle basistaken Ja 
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opgenomen?  

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee, de extra taken verschillen. 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

Alle deelnemers hebben een breder milieutakenpakket bij OZHZ ondergebracht dan alleen de 

basistaken. Deze taken werden voorheen al uitgevoerd door één van de voortgangers van 

OZHZ, MZHZ. Dit betreft onder andere de volledige VTH-uitvoering op milieugebied, de 

inbreng van brede expertise op milieugebied in trajecten van ruimtelijke planvorming, een 

Wabobreed pakket voor de provincie, Dordrecht, Leerdam, Alblasserdam en Giessenlanden 

(o.a. bouwen, brandveiligheid, constructie, Apv), groene handhaving voor de provincie, 

programma's en projecten op het gebied van de thema's veiligheid, gezondheid en 

duurzaamheid, enzovoort. 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Ja. Dit betreft de provinciale BRZO-taken bij bedrijven in Zuid-Holland Zuid. 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten € 22.796.000 € 23.268.000 

- Provincie € 7.107.293 € 6.977.545 

- Gemeenten  € 15.084.611 € 15.560.900 

- Overige baten € 603.096 € 729.555 

Totale lasten  € 22.710.000 € 22.483.000 

Saldo baten en lasten +/- 

(resultaat voor bestemming) 

€85.000 €785.000 

Verschil begroting vs. 

jaarrekening (indien van 

€127.000 €308.000 
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toepassing) Hoger dan begroot Hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €1.019.341 €1.804.908 
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13. Factsheet omgevingsdienst Zuidoost Brabant 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is een uitvoeringsdienst voor de gemeenten 

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, 

Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De 

Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie 

Noord-Brabant. 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 179 (bezetting 177,6 fte) 

Bestaat sinds 1 juni 2013 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Noord-Brabant 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 

Zo niet, beschikt de 

organisatie over een actueel 

bestand met gegevens over 

bedrijven? 

Nee, nog niet, maar de Omgevingsdienst werkt hieraan. 

 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de omgevingsdienst 

met de Landelijke 

Ja 
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Handhavingsstrategie? 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Nee, maar de meeste inmiddels wel. De intentie is er bij alle deelnemers. 

 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee, er zijn veel verschillen. 

Manier van bekostiging Er zijn 3 manieren van bekostiging. Voor de basistaken en verzoektaken is gekozen voor 

productfinanciering op basis van gerealiseerde uren per product (dus geen “vaste prijzen”). 

Afrekening vindt plaats op basis van een voorschot. Daarnaast wordt soms deelgenomen aan 

bijzondere projecten, waarvoor wordt gefactureerd. Daarnaast is er een aantal collectieve 

taken waarvoor wordt gewerkt met lumpsum financiering (inputfinanciering).  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Afgesproken is dat alle deelnemers de Brabantbrede verordening vaststellen.  

 

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja 

De Brabantbrede verordening is gebaseerd op de IPO/VNG modelverordening. 

Voor de niet-basistaken is afgeweken van de kwaliteitscriteria 2.1.Echter de provincie heeft 

een verordening vastgesteld waarbij Wabo-breed de kwaliteitscriteria 2.1 gelden. 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja 

Uitzondering: de provincie hanteert wel voor alle taken de kwaliteitscriteria 2.1. 
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3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Nee nog niet. Het proces om alle basistaken over te dragen is wel in gang gezet. Vanaf 2018 

zijn alle basistaken als over. 

 Veel gemeenten doen asbesttoezicht nog zelf  

 Het doen van hercontroles is soms niet overgedragen.  

 Bodemtaken zijn soms niet overgedragen.  

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee 

 

 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

omgevingsdienst?  

Extra taken die door sommige deelnemers bij de omgevingsdienst zijn belegd: 

 Alle inrichtinggebonden wettelijke milieutaken (niet zijnde basistaken); 

 VTH-taken op grond van de Wabo; 

 Taken op het  terrein van de fysieke leefomgeving zoals adviezen, 

milieuonderzoeken, uitvoering consignatiedienst, etc.; 

 Bouwtaken voor de provincies en één van de gemeenten.  

Enkele gemeenten buiten de Wgr en de provincie Limburg hebben verzoektaken bij de 

Omgevingsdienst belegd, zoals welstand, archeologie en water. 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO -taken uit? 

Nee 

   

   

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €18.278.411 €18.288.285 

- Provincie €5.926.648 €6.111.676 
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- Gemeenten  €8.544.689 €9.012.285 

- Overige baten €3.807.074 €3.164.324 

Totale lasten  €17.647.217 €17.745.059 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€631.194 €543.226 

Verschil resultaat begroting 

vs. resultaat jaarrekening 

€397.019 hoger dan begroot €463.308 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €1.033.316 €1.576.541 
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14. Factsheet RUD Drenthe 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De provincie Drenthe en de twaalf Drentse gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn,  

Coevorden, Emmen,  Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, 

Westerveld en De Wolden. 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 116,6 fte in 2016 

Bestaat sinds Formeel 1 juli 2013  

Operationeel 1 januari 2014 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Drenthe 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Gepland voor 2017 samen met de Omgevingsdienst Groningen.  

Zo niet, beschikt de 

organisatie over een actueel 

bestand met gegevens over 

bedrijven? 

Bij de RUD wordt een nieuw VTH-systeem geïmplementeerd. De migratie van gegevens van 

de systemen van  de bevoegde gezagen naar het systeem van de RUD loopt tot 1 oktober 

2017.  

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de Omgevingsdienst 

met de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, di is vastgesteld door het algemeen bestuur van de RUD. De doorwerking naar de 

praktijk is gestart en wordt in de loop van 2017 afgerond. 
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Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Ja, afspraak is dat alle deelnemers voor het einde van het jaar de LHS hebben  vastgesteld.  

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja, het mandaat is uniform vanuit alle13 deelnemers. Er is één afwijking; de afhandeling van 

de Wob is niet opgenomen in het mandaat bij 1 partij.  

Manier van bekostiging Outputfinanciering. Bij de invoering van de Drentse Maat is overgegaan van input-

financiering naar output-financiering, dat wil zeggen dat de gemeenten en de provincie per 1 

januari 2016 betalen voor de uitvoering van de taken volgens het in de Drentse Maat 

bepaalde niveau. Bij de taken die niet onder de Drentse Maat vallen  is er sprake van input 

financiering. 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, nog niet, afgesproken is dat alle deelnemers deze voor eind 2016 vaststellen. 

  

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja 

 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken Ja, alle basistaken. Alleen de niet-milieutaken van de sloopvergunning  bouw zijn niet 
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opgenomen?  opgenomen.  

 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Ja, met uitzondering van een paar kleine taken. Zie volgende vraag.   

 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

omgevingsdienst?  

De RUD Drenthe voert praktisch alleen de milieutaken uit van  het basistakenpakket. 

Bouwtaken zijn bijvoorbeeld geen onderdeel van het basistakenpakket.  De uitvoering van 

bodemsaneringsprojecten is ook bij de RUD belegd. 

Aanvullend worden voor de provincie de BRIKS- en luchtvaart taken uitgevoerd en is het 

KCC bij de RUD belegd. Daarnaast voert de RUD Drenthe nog een aantal adviestaken uit 

voor gemeenten. 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Ja, de RUD Drenthe heeft onder-mandaat van de Omgevingsdienst Groningen gekregen en 

voert zodoende BZRO taken in de provincie Drenthe uit. 

  

4. Financiële situatie
2
 01-07-2013/31-12-2014  2015  

Jaarrekening totale baten €12.323.473 €12.097.221 

- Provincie + 
Gemeenten 

€12.005.130 €11.927.201 

- Overige baten € 318.343 €170.018 

Totale lasten  €12.467.666 €10.750.930 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€-144.193 €1.346.289 

                                                           
2
 De RUD Drenthe heeft vanwege haar oprichting op 1 juli 2013 in 2014 de jaarrekening opgemaakt over 1,5 jaar, namelijk van 1 juli 2013 tot en met 31 

december 2014. 
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Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€1.204.732  hoger dan begroot €1.192.544 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €-144.193 €1.202.096 
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15. Factsheet RUD IJsselland 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De provincie Overijssel en elf gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, 

Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle 

Formatie in fte Een stafteam van 5 FTE 

Bij de bevoegde gezagen wordt ong. 85 FTE ingezet voor het primaire proces (het gehele 

milieupakket). In de situatie v.a. 2018, als Wgr, wordt rekening gehouden met 100 fte (incl. 

ondersteuning).  

Bestaat sinds 2013 

Wgr of netwerk? Netwerk 

Valt onder welke provincie? Provincie Overijssel 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee, nog niet.  

De RUD is bezig met implementeren, met als doel om v.a. 2017 te zijn aangesloten.  

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

  

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Ja 
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Handhavingsstrategie? 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Ja 

 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja 

Manier van bekostiging De medewerkers zijn nu nog in dienst bij de bevoegde gezagen. 

Voor 2018 en 2019 zal gewerkt worden met inputfinanciering, daarna is het de bedoeling om 

een start te maken met outputfinanciering. 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, nog niet. 

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, de IPO/VNG verordening wordt vastgesteld voor alle taken.   

 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja 

  

3. Takenpakket & bekostiging 

VTH taken 

 

Zijn alle basistaken Ja 
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opgenomen?  

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Ja 

  

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

Basistakenpakket + IJssellands model 

4 extra taken: 

 Alle taken op het gebied van VTH-taken o.b.v. Wet Bodembescherming 

 Taken op het gebied van geluid (ook RO en bouwen) 

 Externe veiligheid 

 Lucht  

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee 

  

4. Financiële situatie De RUD IJsselland is een netwerk-omgevingsdienst. Dit betekent dat de personele capaciteit in 

huis is gehouden bij de deelnemers. De omgevingsdienst heeft geen eigen rechtspersoon. Wat 

betreft de P&C-cyclus lift de RUD mee op 'gastheergemeente' Olst-Wijhe. 
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16. Factsheet RUD Limburg Noord 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De provincie Limburg en de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de 

Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, 

Roermond, Venlo, Venray en Weert.  

De RUD (Regionale Uitvoerings- Dienst) is een samenwerkingsverband van de vijftien Noord- 

en Midden- Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg. De RUD Limburg Noord heeft een 

netwerkmodel als organisatievorm en een bestuursovereenkomst als juridische basis. Dit 

betekent dat de personele capaciteit in huis is gehouden bij de partners. De Omgevingsdienst 

heeft geen eigen rechtspersoon. De RUD maakt gebruik van de rechtspersoonlijkheid van de 

gemeente Venray (de huidige  als gastorganisatie voor de RUD). 

Formatie in fte De formatie van het coördinatiecentrum da t de werkzaamheden coördineert die onder de RUD 

vallen is 3,44 fte. Deze fte vallen officieel onder de gemeente Venray. Er is verder geen 

formatie die in de RUD is ingebracht.  

Er is bij alle deelnemers circa 130 fte voor de werkzaamheden van de RUD. 

Bestaat sinds 1 januari 2013 

Wgr of netwerk? Netwerk organisatie 

Valt onder welke provincie? Provincie Limburg 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee, op dit moment is de RUD nog niet aangesloten bij Inspectieview Milieu. Het traject om 

aan te sluiten in samenwerking met provincie Limburg en omgevingsdienst Limburg-Zuid is 

gaande. 

Zo niet, beschikt de 

organisatie over een actueel 

bestand met gegevens over 

Omdat RUD Limburg Noord een netwerkorganisatie is, bevinden de gegevens zich in eerste 

instantie nog bij de partners (gemeenten en provincie). De RUD neemt gegevens van deze 16 

partners op in een Excel bestand, maar dit is van een beperktere omvang dan de gegevens 
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bedrijven? die in het VTH systeem bij de partners aanwezig zijn. Er zijn ieder jaar updates om te zorgen 

dat de gegevens in het bestand van de RUD synchroon lopen met de partners. 

Aangesloten bij Kennisnet Ja.  

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, in principe wel. Een groot aantal partners werkt er al mee, maar nog niet allemaal. 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Nee. De intentie is dat alle partners er mee gaan werken. 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee, er is een afwijking met betrekking tot punt 4. Op de andere punten is het mandaat 

hetzelfde voor alle partners. 

Manier van bekostiging Het coördinatiecentrum  van 3,44 fte (plus bijkomende kosten zoals overhead) wordt betaald 

door alle partners middels een verdeelsleutel. Bij de gemeenten is dit gebaseerd op het 

inwoneraantal en met de provincie is een percentage afgesproken.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Het vaststellen van de verordeningen is in procedure. Bij een aantal partners is de verordening 

vastgesteld en bij een aantal is dit nog in overleg. De verwachting is dat alle partners de 

verordening  dit jaar vaststellen met uitzondering van één gemeente die het begin 2017 zal 

doen. 

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja  
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Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, de opzet van de verordeningen is uniform . Het takenpakket wat er onder valt wijkt af.  

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee. Er worden Briks taken (bijvoorbeeld bouw en woning toezicht) voor een groot aantal 

gemeenten gedaan, maar niet voor alle partners. De provincie Limburg heeft daarnaast een 

breder basistakenpakket dan de gemeenten. 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

omgevingsdienst?  

Alle basistaken en de Wabo specialistische taken zoals constructieve veiligheid en 

bouwakoestiek worden uitgevoerd voor de partners. Daarnaast worden er bijvoorbeeld Briks 

taken uitgevoerd voor een aantal gemeenten.  

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee.  

  

4. Financiële situatie De RUD Limburg Noord is een netwerk-omgevingsdienst. Dit betekent dat de personele 

capaciteit in huis is gehouden bij de deelnemers. De omgevingsdienst heeft geen eigen 

rechtspersoon. Voor het coördinatiecentrum is er een begroting van circa € 0,5 mln. voor 

bijvoorbeeld salaris- en inhuurkosten. 
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17. Factsheet RUD Twente 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, 

Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, 

Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten. 

Formatie in fte Een stafteam van 5,5 fte. 

Bij de bevoegde gezagen wordt ong. 70 fte ingezet voor het primaire proces (het gehele 

milieupakket). 

Bestaat sinds 2013 

Wgr of netwerk? Netwerk 

Valt onder welke provincie? Provincie Overijssel 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee, nog niet.  

Er is een intentieverklaring ondertekend. Vanuit het netwerk wordt nog niet gewerkt met één 

centraal systeem. Vanaf 1 jan 2018 wordt de RUD een Wgr, het streven is om vanaf die 

datum ook te starten met Inspectieview Milieu.  

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja 

Aangesloten bij Kennisnet Ja  

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Deels, zie onderstaand. 
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Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Nee  

Bestuurlijk is 1,5 jaar geleden afgesproken dit te doen. 6 gemeenten hebben dit inmiddels 

gedaan, de andere deelnemers nog niet. De deelnemers die de LHS nog niet hebben 

vastgesteld, werken nog met de Overijsselse handhavingsstrategie.  

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja 

Manier van bekostiging Nu: medewerkers zijn in dienst bij de bevoegde gezagen. 

Er is voor 30% van het werk sprake van uitwisseling tussen personeel, die kosten worden 

verevend.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, nog niet. 

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, dat is wel het uitgangspunt, in ieder geval voor de basistaken.  

 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, voor basistakenpakket wel. 

  

3. Takenpakket  

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja, nu het hele Wabo-milieupakket. 
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V.a. 2018 in ieder geval het basistakenpakket, met mogelijk extra taken. 

 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Ja, nu wel. 

Straks waarschijnlijk niet. 

 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

Nu de milieu taken buiten de basistaken.  

Straks mogelijk ook andere taken.  

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee 

  

4. Financiële situatie De RUD Twente is een netwerk-Omgevingsdienst. Dit betekent dat de personele capaciteit 

in huis is gehouden bij de deelnemers. De Omgevingsdienst heeft geen eigen 

rechtspersoon. 
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18. Factsheet RUD Utrecht 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De provincies Utrecht, de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, 

Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 110 fte 

Bestaat sinds 2014 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Utrecht 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee, maar daar is de Omgevingsdienst wel mee bezig. 

 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

Ja, de LHS is door alle deelnemers, behalve de gemeente Utrecht vastgesteld. De 

gemeente Utrecht wil deze incorporeren in hun eigen beleid. 
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doen? 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja 

Manier van bekostiging Inputfinanciering (lumpsum). Er wordt aan gewerkt om v.a. 2018 over te gaan op 

outputfinanciering.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, twee deelnemers nog niet, maar zij gaan dat voor het einde van het jaar wel doen.  

 

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja.  

Er zijn wel deelnemers die afwijken voor taken die zij zelf uitvoeren.  

  

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, voor zover het de basistaken betreft wel.  

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja  

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee, sommige deelnemers hebben extra taken belegd bij de Omgevingsdienst.  

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

 Provincie: alle taken die voortvloeien uit de Wet bodembescherming, luchtvaart en het 

Vuurwerkbesluit en een deel uit de provinciale milieuverordening;  water, ontgrondingen 

en handhaving natuur. 
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 Gemeenten: diverse extra taken. 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Nee 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €5.647.556 €11.444.506 

- Provincie +gemeenten €5.303.950 €10.043.783 

- Overige baten €343.606 €1.400.722 

Totale lasten  €4.929.780 €10.253.202 

Saldo baten en lasten +/- 

(resultaat voor bestemming) 

€717.776 €1.191.303 

Verschil begroting vs. 

jaarrekening 

€418.546 

Hoger dan begroot 

€653.446 

Hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €717.776 €1.909.079 
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19. Factsheet RUD Zeeland 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De provincie Zeeland, de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-

Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen 

en het Waterschap Scheldestromen. 

Formatie in fte Bezetting is 84,9 fte inclusief inhuur in 2016 

Bestaat sinds Operationeel sinds 1 januari 2014 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Zeeland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja, sinds een jaar.  

Zo niet, beschikt de 

organisatie over een actueel 

bestand met gegevens over 

bedrijven? 

Ja 

Aangesloten bij Kennisnet? Nee. Het traject over mogelijke aansluiting is gaande. 

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, de deelnemers die dit hebben vastgesteld werken met de Landelijke Handhavingsstrategie.  
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Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Nee. Het is niet duidelijk of alle deelnemers dit gaan doen.  

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee, het toepassen van bestuurlijke sancties (behoudens in politiek gevoelige zaken) is alleen 

gemandateerd vanuit de provincie. Op de andere punten is het mandaat hetzelfde voor alle 

deelnemers. 

Manier van bekostiging  Inputfinanciering (lumpsum) 

 Daarnaast zijn er aanvullende projecten die met een extra bijdrage worden gefinancierd 

bovenop de lumpsum. Dit gebeurt middels een offerte en aparte facturatie.  

Er is een traject gaande om te bezien of er wordt overgegaan op output (prestatie) financiering. 

Het besluit hierover is begin 2017.   

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Provincie stelt de verordening op 4 november a.s. vast. De 13 Zeeuwse gemeenten zijn met 

de vaststelling van de verordening bezig.  

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, dit wordt gevolgd. 

 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

De gemeenten trekken hierin samen op.  Maar de verordeningen zijn nog niet vastgesteld. 

  

3. Takenpakket   
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Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja, alleen asbest nog niet. Hier is nog overleg over gaande.  

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee, er is wel een standaardtakenpakket geïntroduceerd;. Dit is het basistakenpakket plus nog 

een aantal extra plustaken. De thuistaken zijn niet aan de RUD overgedragen. 

 5 gemeenten hebben alleen het basistakenpakket belegd bij de RUD.  

 De overige gemeenten het standaardtakenpakket belegd plus nog een aantal plustaken. 

 De provincie heeft het basistakenpakket, de thuis taken (Briks taken) en plustaken bij de 

RUD belegd. Voor de uitvoering van de thuistaken wordt advies aan de gemeenten 

gevraagd. Hiervoor heeft de RUD geen capaciteit en expertise. 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

omgevingsdienst?  

Zie vorige antwoord. 

Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Ja, voor DCMR (Milieudienst Rijnmond) worden de BRZO taken in ondermandaat uitgevoerd. 

Het nabijheidscriterium  wordt gehanteerd.  

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €10.077.000 €10.186.000 

- Provincie € 4.243.700 € 4.244.500 

- Gemeenten  € 4.787.500 € 4.744.500 

- Overige baten € 153.000 (waterschap) + overige 

baten 

€ 150.000 (waterschap) + overige baten 

Totale lasten  €9.435.000 

 

€10.182.000 
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Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€642.046 €4.000 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€642.046 hoger dan begroot €293.000 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €741.016 €710.083 
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20. Factsheet RUD Zuid-Limburg 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De provincie Limburg, de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, 

Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, 

Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Voerendaal. 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 99,01 fte 

Bestaat sinds Operationeel sinds 1 juli 2013 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Limburg 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

Nee, nog niet alle deelnemers hebben dit gedaan.  
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doen?  

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee 

Manier van bekostiging Van inputfinanciering naar outputfinanciering vanaf 2017. 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, van de 18 gemeenten hebben 6 gemeenten de verordening nog niet vastgesteld. De 

provincie ook nog niet. De vaststelling staat vóór het einde van het jaar gepland.  

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

 Ja. De verordening is of wordt alleen voor de basistaken vastgesteld, m.u.v. één gemeente, 

die de verordening wel Wabo-breed heeft vastgesteld. 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, met uitzondering van een gemeente die de verordening ook voor thuistaken vast heeft 

gesteld. 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

Ongeveer de helft van de gemeenten heeft meer ingebracht dan alleen de basistaken. 

-de rest van het milieupakket 

-voor de provincie ook bouwtaken. 
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Voert de omgevingsdienst 

BRZO-taken uit? 

Ja 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €3.116.700 €3.687.083 

- Provincie
3
 €809.279 €1.118.020 

- Gemeenten  €2.307.421 €2.569.063 

- Overige baten - €218.428 

Totale lasten  €2.031.847 €2.297.995 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€1.084.853 €1.389.088 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€904.853 hoger dan begroot €1.387.299 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €1.967.861 €2.495.840 

 

  

                                                           
3 Dat de provincie minder bijgedragen heeft in de omzet komt uitsluitend doordat de provincie voldoende medewerkers detacheert om de opgedragen taken 

uit te voeren en dientengevolge uitsluitend overhead betaalde in de jaren 2014 en 2015. Op het moment dat alle medewerkers zijn overgedragen naar de 

RUD Zuid-Limburg en er voor alle partijen wordt afgerekend op basis van vastgesteld tarief, bedraagt het aandeel van de provincie meer dan 50% van de 

omzet. 
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21. Factsheet Omgevingsdienst  Noord-Veluwe 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

Omgevingsdienst 

De provincie Gelderland en de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, 

Nunspeet, Oldebroek en Putten 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 32,79 (excl. inhuur ) 

Bestaat sinds 2013 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Gelderland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee nog niet, maar de Omgevingsdienst is hiermee bezig. Het is de bedoeling om voor 

het einde van het jaar aangesloten te zijn. Aansluiting zal plaatsvinden via I-GO; 

Informatie voorziening Gelderse Omgevingsdiensten. 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja 

 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de Omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Ja, specifiek voor de taken die bij de Omgevingsdienst zijn belegd. Sommige deelnemers 
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Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

ook breder. 

  

2. Governance  

Mandaat OD directeur: 

- Het maken van afspraken met 

OM, politie en landelijke 

inspectie- en 

opsporingsdiensten, waaronder 

het periodiek afsluiten van 

handhavingsarrangementen 

met het OM en de politie ; 

- het afsluiten van 

samenwerkingsarrangementen 

met andere OD-directeuren, en 

- het toepassen van de bsb 

bevoegdheid milieu 

- het toepassen van bestuurlijke 

sancties (behoudens in politiek 

gevoelige zaken). 

 

Nee. 

 

 

 

 

Nee. 

 

Ja.  

 

Nee, niet van alle deelnemers. Drie gemeenten hebben hier geen mandaat voor 

gegeven. 

Het ontbreken van deze mandaten wordt in de praktijk niet als gemis ervaren. Met de 

deelnemers worden in het jaarprogramma afspraken gemaakt. Daarbinnen is voldoende 

ruimte om nadere afspraken te maken met het OM, de politie en landelijke 

opsporingsdiensten en met de Gelderse Omgevingsdiensten onderling. Mbt het 

toepassen van bestuurlijke sancties wordt bij ontbreken van mandaat een advies 

gegeven aan de gemeente.  

Is dit mandaat uniform vanuit Nee 
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alle deelnemers? 

Manier van bekostiging Outputfinanciering, m.u.v. een klein deel van de taken dat via inputfinanciering wordt 

bekostigd. Voor dit laatste is gekozen bij het overbrengen van aanvullende taken naar de 

Omgevingsdienst. 

 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, van 2 gemeenten nog niet. De andere deelnemers wel. 

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja 

Op basis van de modelverordening is een Gelders model gemaakt. In het Gelders model 

heeft de Verordening betrekking op (in ieder geval) de basistaken. De deelnemers 

maken expliciet de keuze of zij voor de thuistaken kwaliteitscriteria vaststellen. 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, met als uitzondering dat één gemeente de verordening ook voor thuistaken heeft 

vastgesteld.  

  

3. Takenpakket & bekostiging 

VTH taken 

 

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de Omgevingsdienst? 

Nee 

Welke thuis- en plustaken zijn 

belegd bij de 

Omgevingsdienst?  

Nee 

Pakketten: 

1. Basistakenpakket 
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2. Milieuvergunningverlening en –toezicht bij de resterende Wm-inrichtingen. 

3. Overige taken, zoals specialistische advisering voor bodem en geluid 

Twee gemeenten hebben alleen het basistakenpakket bij de Omgevingsdienst belegd. 

Zes gemeenten hebben naast het basistakenpakket ook pakket 2 en taken uit pakket 3 

bij de Omgevingsdienst belegd. 

De provincie heeft alle Wabo-taken belegd bij de Omgevingsdienst. 

Voert de OD BRZO taken 

(onderdeel van basistaken) uit? 

Nee 

 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €4.101.000 €4.281.000 

- Provincie € 439.000 €230.000 

- Gemeenten  €3.530.000 €3.692.000 

- Overige Baten €132.000 €359.000 

Totale lasten  €3.568.000 €4.143.000 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€533.000 €138.000 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€533.000  

Hoger dan begroot 

€138.000  

Hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen op 31-

12 

€668.011 

Bestaande uit: 

Resultaat boekjaar € 585.000 

€356.268 

Bestaande uit: 

Resultaat boekjaar € 285.518 
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Bestemmingsreserve € 82.975 Bestemmingsreserves € 70.750 
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22. Factsheet Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

0mgevingsdienst 

De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten: Almere, Gooise 

Meren, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Zeewolde, Blaricum, Hilversum, 

Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 140,17 fte per 1-1-2016. 

Bestaat sinds 11 juni 2012, van start op 1 januari 2013. 

Wgr of netwerk? Openbaar Lichaam op grond van de Wgr. 

Valt onder welke provincie? Provincie Flevoland en provincie Noord-Holland. 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja, met de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja. De Omgevingsdienst werkt op dit moment met de deelnemers aan een uniform 

uitvoeringskader voor het totale werkgebied, gebaseerd op de LHS.  

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Vaststelling uitvoeringskader wordt in 2017 verwacht. 
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Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee. 

Manier van bekostiging Lumpsum; bevoorschotting per kwartaal. 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Elf deelnemers hebben de Verordening kwaliteit VTH inmiddels vastgesteld. Vier 

deelnemers hebben de Verordening op dit moment nog in procedure. 

Werken de deelnemers van de 

omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja 

Er zijn een paar kleine wijzingen: 

 De meeste deelnemers (op 4 na) hebben de verordening alleen vastgesteld 

voor de taken die bij de OFGV zijn ondergebracht; 

 Als er nieuwe kwaliteitscriteria worden opgesteld dan gelden die niet 

automatisch maar is opnieuw vaststelling (en afstemming daarover) 

noodzakelijk. 

 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Nee. 

  

3. Takenpakket & bekostiging 

VTH taken 

 

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Nee, drie deelnemers voeren zelf nog basistaken uit. Drie deelnemers hebben een 

deel van hun bedrijven niet in beheer gegeven. Twee deelnemers handelen zelf de 
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milieumeldingen af. 

Milieutoezicht m.b.t. asbest is niet door alle deelnemers bij de Omgevingsdienst 

belegd. Er wordt betwist of dit een basistaak is. 

 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de omgevingsdienst? 

Nee. 

 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de omgevingsdienst?  

 het hele milieupakket van de provincie Flevoland, behalve natuurbeleid; 

 uitritten van provinciale wegen (provincie Flevoland); 

 toezicht brandveiligheid (één gemeente); 

 geluid bij evenementen (af en toe); 

 bouwkundige aspecten van de drank en horecawet (één gemeente); 

 enkele adviestaken (o.a. RO, geluidsanering woningen, beleid). 

Voert de OD BRZO-taken uit? Nee 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten € 11.310.324  

(na terugbetaling €482.037) 

€ 11.105.821  

(na terugbetaling €95.272) 

- Provincie € 4.047.076 € 3.997.897 

- Gemeenten  € 7.164.674 € 6.696.255 

- Overige Baten € 98.574 € 411.669 

Totale lasten  € 11.039.882 € 11.118.025 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€270.502 €-12.204 
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Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€468.035 €608.133 

Balans Eigen vermogen € 2.376.035 € 2.363.833 
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23. Factsheet Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

Omgevingsdienst 

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, 

Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, 

Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, 

Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, 

Woudrichem en Zundert. 

Formatie in fte 195 fte vast in dienst. De uitvoering van de extra werkprogramma’s wordt met circa 50 fte 

tijdelijke inhuur gerealiseerd. 

Bestaat sinds Sinds 1 juli 2013 is de omgevingsdienst formeel van start gegaan. 

Wgr of netwerk? Wet gemeenschappelijke regelingen 

Valt onder welke provincie? Provincie Noord-Brabant 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee, de gemeente Heusden valt buiten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  

 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

De omgevingsdienst is nu nog niet aangesloten. Vorig jaar november is de intentieverklaring 

getekend. Begin 2017 vindt aansluiting voor alle taken plaats. Er wordt begonnen met de 

BRZO taken. 

Zo niet, beschikt de 

organisatie over een actueel 

bestand met gegevens over 

bedrijven? 

Ja, er is een bestand wat circa 90% actueel is. De omgevingsdienst is bezig via uitvraag bij 

gemeenten om het 100% actueel te krijgen.  

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de Omgevingsdienst 

met de Landelijke 

Ja 
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Handhavingsstrategie? 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Ja 

  

2. Governance  

Mandaat OD directeur: 

- Het maken van afspraken 

met OM, politie en landelijke 

inspectie- en 

opsporingsdiensten, 

waaronder het periodiek 

afsluiten van 

handhavingsarrangementen 

met het OM en de politie ; 

- het afsluiten van 

samenwerkingsarrangemente

n met andere OD-directeuren, 

en 

- het toepassen van de bsb 

bevoegdheid milieu 

- het toepassen van 

bestuurlijke sancties 

(behoudens in politiek 

gevoelige zaken). 

Ja, deze punten zijn in mandaat opgenomen. Er zit wel verschil in hoe ruim dit mandaat is per 

deelnemer en afspraken moeten wel aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd van de 

omgevingsdienst. 
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Is dit mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee, voor verschillende gemeenten is er een verschillend mandaat.  

Manier van bekostiging Basis is inputfinanciering. 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

De deelnemers zijn hier mee bezig. De omgevingsdienst is nu aan het inventariseren hoe ver 

ze zijn.  

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Er zijn nog verordeningen vastgesteld. 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Er zijn nog geen verordeningen vastgesteld. 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja, alleen asbest was nog niet ondergebracht in 2016. Per 1 januari 2017 hebben alle 

gemeenten alle basistaken ondergebracht bij de omgevingsdienst.  

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de Omgevingsdienst? 

Nee, de basistaken wel, maar de verzoektaken zijn divers. 

Welke thuis- en plustaken zijn 

belegd bij de 

Omgevingsdienst?  

Dit worden verzoektaken genoemd. 

 Bouwtaken voor provincie.  

 RO taken. 

 Milieu specialistische taken.  

 Drank- en horecawet taken. 

 Asbest taken worden ook uitgevoerd (deels basis en verzoek). 

 Sloopmeldingen.  
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Voert de OD BRZO taken 

(onderdeel van basistaken) 

uit? 

Ja 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten € 30.284.000 €29.537.000 

- Provincie € 14.732.083 € 10.214.988 

- Gemeenten  € 11.223.448 € 16.072.311 

- Overige baten € 4.328.469 € 3.249.701 

Totale lasten  € 30.216.000 €31.776.000 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€ 68.000 € - 2.239.000 

Verschil resultaat begroting 

vs. resultaat jaarrekening 

€ 1.252.000 hoger dan begroot €1.266.000 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen € - 647.000 €-2.886.000 
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24. Factsheet Omgevingsdienst Regio Utrecht 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

omgevingsdienst 

De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, 

Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, 

Woerden, Zeist en IJsselstein.  

Contractgemeenten Voor de gemeente Woudenberg worden incidenteel opdrachten m.b.t. archeologie 

uitgevoerd. 

Formatie in fte 130,94 formatie in 2016.    

Bestaat sinds Wet gemeenschappelijke regelingen per 31 mei 2012. 

Operationeel vanaf 1 juli 2012.  

De ODRU is voortgekomen uit twee milieudiensten; Noordwest Utrecht en Zuidoost Utrecht.  

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Utrecht  

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee, de ODRU is samen met RUD Utrecht onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht.   

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee, de ODRU is nog niet aangesloten op Inspectieview Milieu. Er is een 

intentieovereenkomst. In 2017 vindt de aansluiting plaats. 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja 

Aangesloten bij Kennisnet Ja. 

Werkt de Omgevingsdienst 

met de Landelijke 

Ja.  
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Handhavingsstrategie? 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Ja.  

Bijna alle gemeenten hebben deze vastgesteld met uitzondering van één gemeente. Hier 

vindt de vaststelling nog plaats. 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja,  alle mandaten zijn gelijk.   
 

Manier van bekostiging Inputfinanciering voor opdrachten in kader van dienstverleningsovereenkomst. 

Projectfinanciering voor aanvullende opdrachten die worden opgenomen in het jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma. 

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Dit traject is nog gaande. De verwachting is dat eind 2016 alle deelnemers een verordening 

hebben vastgesteld. 

 

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

De deelnemers werken met de modelverordening die de provincie Utrecht heeft opgesteld. 

Deze verordening volgt grotendeels (circa 90%) de modelverordening van VNG/IPO. 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, alle gemeenten vragen aan ons te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.0 conform 

modelverordening VNG-IPO. De verordeningen zijn qua intentie hetzelfde, maar niet qua 

tekst. 

  

3. Takenpakket   
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Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja, met uitzondering van een paar taken (van beperkte omvang) die nog bij gemeenten 

liggen, bijvoorbeeld asbest.  

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de Omgevingsdienst? 

Nee, de deelnemers hebben verschillen in het takenpakket wat zij hebben belegd bij de 

ODRU. 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

omgevingsdienst?  

1 Milieu: 
• agrariërs 
• industrieel (vooral middelgroot). 
2 Bouwen 
• vergunningen, toezicht, handhaving 
3 Wabo – overig 
Bijvoorbeeld horeca, APV, buitengebied. 
4 Advies 
bodem, lucht, geluid, duurzaamheid, externe veiligheid, monumenten, archeologie, asbest, 
licht, ecologie, horeca 

 

Voert de OD BRZO taken 

(onderdeel van basistaken) 

uit? 

Nee 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten € 13.581.540 €13.563.516 

- Provincie € 0 € 0 

- Gemeenten  € 11.486.275 € 12.347.738 

- Overige baten € 2.095.265 € 1.215.778 

Totale lasten  € 13.441.840 €13.140.155 

Saldo baten en lasten +/-  €139.700 €423.360 
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(resultaat voor bestemming) 

Verschil begroting vs. 

jaarrekening 

€139.700 hoger dan begroot €396.796 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen € 203.137 €626.497 
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25. Factsheet DCMR Milieudienst Rijnmond 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

Omgevingsdienst 

De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-

Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, 

Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne en provincie Zuid-Holland. 

Formatie in fte Formatie (2016): 495,5 fte  

 

Bestaat sinds In 1971 als Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond.  

Sinds 1 mei 2013 vergunningverlening, toezicht en handhaving bij BRZO-bedrijven in de 

provincies Zuid-Holland en Zeeland. 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Zuid-Holland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja, met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 
 

Zo niet, beschikt de 

organisatie over een actueel 

bestand met gegevens over 

bedrijven? 

- 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de Omgevingsdienst 

met de Landelijke 

Ja, de Landelijke Handhavingsstrategie wordt toegepast.  
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Handhavingsstrategie?  

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

De sanctiestrategie van de DCMR is door alle deelnemers vastgesteld (deze heeft aan de 

basis gestaan van de Landelijke Handhavingsstrategie). 

 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Nee, want niet van alle deelnemers heeft de omgevingsdienst mandaat voor  het toepassen 

van bestuurlijke sancties (behoudens in politiek gevoelige zaken).  Dit  mandaat is alleen 

gegeven vanuit de provincie en een aantal gemeenten.  

Manier van bekostiging Outputfinanciering  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, er zijn 6 verordeningen vastgesteld. De overige deelnemers zijn hier mee bezig. 

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, voor wat betreft de OD taken. 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, voor wat betreft de verordening voor de OD taken. 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja, alleen asbest is nog niet opgenomen.  

Het basistakenpakket biedt nog wel ruimte voor interpretatie.  
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Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de Omgevingsdienst? 

Nee. Sowieso hebben alle deelnemers meer taken belegd dan het basistakenpakket.  

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

Omgevingsdienst?  

Thuistaken: alleen BRIKS taken in relatie tot BRZO bedrijven.  

Plustaken: dit is een uitgebreid takenpakket, maar onder andere adviestaken voor 

gemeenten, ruimtelijke ordeningstaken,  toezicht op geluid, en evenementen,, 

bodemonderzoek en bodemadvisering. 

Voert de OD BRZO taken 

(onderdeel van basistaken) 

uit? 

Ja. 

Daarnaast voeren de omgevingsdiensten Zuid Holland Zuid en RUD Zeeland in onder 

mandaat van DCMR BRZO taken uit.  

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €58.774.603 € 55.976.811 

- Provincie €19.088.837 €19.197.378 

- Gemeenten  €26.884.229 €27.775.606 

- Overige baten €12.801.537 €9.003.827 

Totale lasten  €59.770.853 € 55.729.599 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

-€996.250 € 247.212 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€996.250 lager dan begroot € 247.212 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €8.031.282 €8.278.493 
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26. Factsheet Omgevingsdienst Regio Nijmegen 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

Omgevingsdienst 

De provincie Gelderland, de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, 

Nijmegen en Wijchen. 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 120 fte (formatie) in 2015. Daarnaast nog een flexibele schil; circa 25 fte.  

Bestaat sinds 1 april  2013 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Gelderland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee   

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 

 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja, er is een actueel bestand. 

Aangesloten bij Kennisnet Ja  

Werkt de Omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Nee, er wordt niet volledig met LHS gewerkt. De interventiematrix van LHS is niet geborgd in 

werkproces. 

 

 

Hebben alle deelnemers de Ja, het is in procedure bij de deelnemers. Bijna alle deelnemers hebben de LHS inmiddels 
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Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

vastgesteld.  

  

2. Governance  

Is dit mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Er is een traject gaande om binnen het Gelders stelsel te uniformeren met betrekking tot 

mandaten.  

 

Manier van bekostiging De Input-financiering  tot en met 2015.  is in 2015 afgesloten en met ingang vanaf  1 januari 2016 

is de ODRN gaan werken met output-financiering.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Nee, het traject is wel gaan bij alle deelnemers.  

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, de intentie is om met de modelverordening te werken, maar de verordeningen zijn nog niet 

vastgesteld. 

 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja de intentie is er wel om de kwaliteitscriteria 2.1 voor de taken die de ORDN uitvoert te 

hanteren, maar de verordeningen zijn nog niet vastgesteld.  

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja 

 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

Nee, het basistakenpakket heeft elke deelnemer. Maar daarnaast verschillen de overige taken 
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bij de Omgevingsdienst? die voor deelnemers worden uitgevoerd. 

 

Welke thuis- en plustaken zijn 

belegd bij de 

Omgevingsdienst?  

Plustaken:  

 Bouwtaken voor twee gemeenten 

 Asbest voor alle deelnemers.  

Voert de OD BRZO taken 

(onderdeel van basistaken) uit? 

Ja 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten €10.986.661 €12.879.566 

- Provincie + 
Gemeenten 

€8.687.898 €9.872.500 

- Bovenregionaal €1.877.177 €1.984.719 

- Overige baten €275.586 €686.002 

Totale lasten  €10.562.971 €12.411.422 

Saldo baten en lasten +/- 

(resultaat) 

€423.691 

 

€468.144 

Realisatie (begroting vs. 

jaarrekening) +/- 

€423.691 hoger dan begroot €468.144 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen €723.691 €968.144 

 

  



 

92 
 

 

27. Factsheet RUD Noord-Holland Noord 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

Omgevingsdienst 

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, 

Drechterland, Enkhuizen, Graft-de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, 

Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec en Texel. 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 160 fte (formatie) 

Bestaat sinds 1 januari 2014 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Noord-Holland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Ja  

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Nee, nog niet.  

 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja, maar de data kwaliteit is nog niet op orde. Er zijn verscheidene bestanden uit verschillende 

systemen ontvangen van gemeenten en de kwaliteit moet op orde worden gebracht.    

Aangesloten bij Kennisnet Nee. 

 

Werkt de Omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, de omgevingsdienst werkt met de LHS en heeft dit opgenomen in de programmering en 

doorgevoerd in de organisatie.  
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Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

Ja, op één deelnemer na. Deze deelnemer gaat de LHS binnenkort vaststellen.  

 

 

  

2. Governance  

Is het mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja.  

De provincie heeft aantal andere taken overgedragen dan de gemeenten, zoals groen taken en 

daar is een ander mandaat voor. Voor andere taken is het mandaat uniform.  

Manier van bekostiging Inputfinanciering (lumpsum). Er wordt op verzoek van opdrachtgevers gekeken naar de 

mogelijkheid om over te gaan op outputfinanciering.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Ja, de verordeningen zijn allemaal vastgesteld. 

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Ja, alle deelnemers hanteren de modelverordening.  

 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, voor de taken die de omgevingsdienst zelf uitvoert zijn de kwaliteitscriteria uniform en 

conform de kwaliteitscriteria 2.1.  

In de verordening is opgenomen dat iedere gemeente voor hun eigen (thuis)taken zelf de 

kwaliteitscriteria vaststelt. De  kans is groot dat deze dan niet conform de landelijke 

kwaliteitscriteria 2.1 opgesteld worden en wijken dan af van de criteria die omgevingsdiensten 

hanteren. 
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3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja  

 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de Omgevingsdienst? 

Nee, de basistaken zijn wel  belegd. Daarnaast is er een grove onderverdeling te maken dat 

voor sommige gemeenten alle milieutaken worden uitgevoerd en voor overige gemeenten 

onderdelen van de milieutaken.  

Welke thuis- en plustaken zijn 

belegd bij de 

Omgevingsdienst?  

 Milieutaken 

 Ruimtelijke ordening. 

 Adviestaken ro taken luchtgeleid, externe veiligheid en duurzaamheid.  

 Apv taken voor aantal gemeenten; evenementen, ontheffingen, vuurwerk. 

 Asbestmeldingen  

 Groen voor gemeenten (ruimtelijke ordening, planvorming) 

 VTH plus taken voor provincie (bijvoorbeeld groen, flora fauna wet, natuurbescherming, 

zwemwater, vaarwegen). Alleen de  BRZO en de Richtlijn industriële emissies (RIE) 

worden niet voor de provincie uitgevoerd.  

Voert de OD BRZO taken 

(onderdeel van basistaken) uit? 

Nee 

  

4. Financiële situatie 2014 2015
4
 

Jaarrekening totale baten €11.515.638 € 11.606.058 

- Provincie €- €- 

- Gemeenten  €- €- 

Totale lasten  €10.708.598 € 12.067.555 

                                                           
4
 In 2016 zijn alle plustaken over naar de omgevingsdienst overgekomen. De baten zijn hierdoor in 2016 sterk gestegen ten opzichte van 2014 en 2015.  
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Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€807.040 € -461.498 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€ 1.029.064 € 129.637 

Balans Eigen vermogen €1.029.904 € 625.942 
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28. Factsheet Omgevingsdienst Groningen  

1. Organisatie  

Deelnemers in Omgevingsdienst De provincie Groningen en alle 23 gemeenten in Groningen: Appingedam; Bedum; 

Bellingwedde; Ten Boer; Delfzijl; Eemsmond; Groningen; Grootegast; Haren; 

Hoogezand-Sappemeer; Leek; Loppersum; De Marne; Marum; Menterwolde; Oldambt; 

Pekela Slochteren; Stadskanaal; Veendam; Vlagtwedde; Winsum; Zuidhorn. 

Formatie in fte Circa 130,6 fte 

Bestaat sinds 11 november 2013 

Wgr of netwerk? Gemeenschappelijke regeling 

Valt onder welke provincie? Provincie Groningen 

Congruent met Veiligheidsregio? Ja. 

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja 

 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja, de omgevingsdienst is wel bezig met een nieuw zaaksysteem om steeds actueler te 

worden. 

Aangesloten bij Kennisnet Ja, Kennisnet wordt regelmatig gebruikt.  

Werkt de Omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, daar wordt hard aan gewerkt en is bijna rond. Het ligt voor bij gemeenten en de 

provincie. De omgevingsdienst werkt nu nog met een Groningse strategie uit 2009. De 

LHS is vertaald in een iets aangepaste Groningse strategie.  

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke Handhavingsstrategie 

vastgesteld of gaan zij dat doen?  

Ja, de nieuwe Groningse strategie is door sommige opdrachtgevers al vastgesteld, de 

andere deelnemers volgen zo snel mogelijk. Dit ligt voor bij de gemeenteraden en de 

Provinciale Staten. 
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2. Governance  

Is het mandaat uniform?  Nee, maar het mandaat wat de deelnemers hebben gegeven is zoveel mogelijk 

geüniformeerd. Er zijn nu twee varianten; een volledig mandaat of een beperkter 

mandaat waarbij alleen advies wordt gegeven aan het bevoegd gezag.  

Manier van bekostiging Inputfinanciering. Het voornemen is om in 2019 over te gaan naar outputfinanciering.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Alle deelnemers omarmen de modelverordening. Er is ook afgesproken dat deze 

worden vastgesteld. De provincie Groningen heeft nog niet van alle 23 deelnemers de 

verordening ontvangen voor de hoorplicht die bij GS ligt (10 van de 23 reeds 

ontvangen). Bij de overige deelnemers is de verordening nog in procedure.  

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Alle deelnemers hebben voor wat betreft de basistaken de  modelverordening van de 

VNG omarmd. Daarnaast zijn voor de overige taken een aantal explain opties 

omschreven, waarin is opgenomen hoe voor bepaalde taken wel kan worden voldaan 

(maar niet op het niveau van de KC 2.1.). Dit is voor een aantal deelnemers aan de 

orde. Maar ook hier wordt uniformiteit gewaarborgd.  

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

De vastgestelde verordeningen zijn uniform.  

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken opgenomen?  Nee, dit is nog niet het geval. Enkele opdrachtgevers voeren op dit moment een aantal 

basistaken zelf uit.  

Daarnaast is er onduidelijkheid over taken als asbest en indirecte lozingen.  

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd bij 

de Omgevingsdienst? 

Nee. 

Op hoofdlijnen zijn er 4 takenpakketten bij omgevingsdienst Groningen te 

onderscheiden, namelijk basistaken, milieutaken, Wabo taken en overige taken).  
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Van de 24 opdrachtgevers hebben 13 alleen de basistaken ingebracht, 4 de basis- en 

de milieutaken, 3 de basis-, milieu- en bouw-taken en 4 de basis-, milieu-, bouw en APV 

taken ingebracht.  

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de Omgevingsdienst?  

 Milieutaken, bouwtaken en de APV taken. 

 BRZO taken voor de provincies Friesland, Drenthe en Groningen. De  RUD 

Drenthe heeft ondermandaat voor het uitvoeren van de BRZO taken in hun 

regio.  

Voert de OD BRZO taken uit? Ja 

  

 2014 2015 

4. Financiële situatie   

Jaarrekening totale baten € 15.056.900 € 15.534.000 

- Deelnemers  € 14.257.000 € 14.411.000 

- Provincie € - €- 

- Gemeenten  €- €- 

- Overige baten €301.420 €- 

Totale lasten  € 13.362.710 € 15.042.000 

Saldo baten en lasten (resultaat 

voor bestemming) 

€ 1.694.190 € 492.000 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€ 592.540 hoger dan begroot € 802.000 hoger dan begroot 

Balans Eigen vermogen € 2.293.000 €2.785.000 
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29. Factsheet Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) 

1. Organisatie  

Deelnemers in 

Omgevingsdienst 

De provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst. 

Contractgemeenten - 

Formatie in fte 63 fte (formatie in 2016) 

Bestaat sinds 1 januari 2013 

Wgr of netwerk? Wgr 

Valt onder welke provincie? Provincie Gelderland 

Congruent met 

Veiligheidsregio? 

Nee, de omgevingsdienst is onderdeel van een Veiligheidsregio.  

Aangesloten bij Inspectieview 

Milieu 

Ja,  

Er wordt samengewerkt met de andere Gelderse omgevingsdiensten via het I-GO project. 

Zo niet, beschikt de organisatie 

over een actueel bestand met 

gegevens over bedrijven? 

Ja, er is zo goed als een actueel bestand, circa 90%. 

 

Aangesloten bij Kennisnet Ja 

Werkt de Omgevingsdienst met 

de Landelijke 

Handhavingsstrategie? 

Ja, dit is ook geïmplementeerd in de werkwijze 

Hebben alle deelnemers de 

Landelijke 

Handhavingsstrategie 

Ja, een aantal deelnemers hebben het vastgesteld en bij een aantal deelnemers moet het 

nog gebeuren, maar iedereen is voornemens het vast te stellen. 



 

100 
 

vastgesteld of gaan zij dat 

doen?  

 

  

2. Governance  

Is dit mandaat uniform vanuit 

alle deelnemers? 

Ja, alle deelnemers hebben hetzelfde mandaat gegeven. 

Manier van bekostiging Inputbekostiging. Men is bezig met de transitie naar outputbekostiging. Dit moet 

operationeel zijn in 2018, maar de deelnemers en de omgevingsdienst zijn bezig om te 

zien hoe dit in te richten dat het meerwaarde geeft.  

Hebben alle deelnemers een 

verordening vastgesteld?  

Ja 

 

Werken de deelnemers van de 

Omgevingsdienst met de 

modelverordening van 

IPO/VNG? 

Nee, maar de Gelderse verordening is hierop is gebaseerd. 

Zijn de vastgestelde 

verordeningen uniform? 

Ja, de kwaliteitscriteria zijn uniform voor de taken die omgevingsdienst uitvoert. Dit is zo 

opgenomen in Gelderse verordening. 

  

3. Takenpakket   

Zijn alle basistaken 

opgenomen?  

Ja, exclusief asbest.  

 

Hebben alle deelnemers 

hetzelfde takenpakket belegd 

bij de Omgevingsdienst? 

Nee, voor een aantal deelnemers is er een groter takenpakket. Er worden voor hen taken 

m.b.t. advisering voor bijvoorbeeld energie, bodem, ruimtelijke ordening, geluid en lucht 

gedaan.  
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Voor alle deelnemers worden sowieso de VTH milieutaken uitgevoerd. 

Welke niet-basistaken zijn 

belegd bij de 

Omgevingsdienst?  

 Alle VTH taken milieu (uniform), dus alle Wabo taken met uitzondering van 

bouwtaken. 

 Adviestaken voor bijvoorbeeld energie, bodem, ruimtelijke ordening, geluid en 

lucht. 

 Stelseltaak Gelders stelsel; portaal, communicatie, kenniscentrum 

Voert de OD BRZO taken 

(onderdeel van basistaken) uit? 

Nee 

 

  

4. Financiële situatie 2014 2015 

Jaarrekening totale baten € 7.087.464 € 7.355.100 

- Provincie € 232.003 € 222.353 

- Gemeenten  € 5.484.184 € 5.422.147 

- Overige baten € 1.371.277 € 1.710.600 

Totale lasten  € 7.010.676 € 7.172.108 

Saldo baten en lasten 

(resultaat voor bestemming) 

€ 76.788 € 182.991 

Verschil resultaat begroting vs. 

resultaat jaarrekening 

€ 76.788 € 182.991 

Balans Eigen vermogen € 370.527 € 452.991 
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