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RAADSVOORSTEL 
19R.00356 
 
 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  7 mei 2019 

Portefeuillehouder(s): wethouder B.C. Lont 

Portefeuille(s):  milieu 

Contactpersoon:  F. Kers 

Tel.nr.: 8429 E-mailadres: kers.f@woerden.nl 
 

Onderwerp: Financiële stukken Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 

 

De raad besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 ODRU; 

2. Kennis te nemen van de 1
e
 Begrotingswijziging 2019 ODRU; 

3. Kennis te nemen van de (ontwerp)Begroting 2020 ODRU waarin een gemeentelijke bijdrage van de  

    gemeente Oudewater  is opgenomen van € 374.255  (4.046 contracturen x € 92,50).  
    De basis begroting van ODRU stijgt hiermee met € 11.126, hetgeen een negatief effect heeft op de  

    Begroting Oudewater 2020.   

4. Als zienswijze richting het Bestuur van de ODRU aan te geven dat de raad positief is over de  

   1
e
 Begrotingswijziging 2019 ODRU en de (ontwerp)Begroting  2020 ODRU, met inachtneming van  

   de volgende aandachtspunten: 

   a. Kosten invoering Omgevingswet zijn onvoldoende bekend 

   b. Risico’s door overdracht van taken en nieuwe taken  
 
 

Inleiding:  

In het kader van de gemeenschappelijke regeling presenteert de ODRU de Jaarrekening 2018, de 

eerste wijziging van de Begroting  2019 en de (ontwerp)Begroting 2020.  De uitvoering van de 

koers van ODRU voor de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande organisatie-ontwikkeling 

loopt hier als een rode draad doorheen. Onderstaand geven wij hierover een toelichting.  

 

Uitvoering koers ODRU (Omgevingswet en organisatieontwikkeling) 

Ook voor de komende jaren staat voor de ODRU de uitvoering van de ‘koers’ centraal. Samen met 
de eigenaar-gemeenten wordt in een intensief traject gewerkt aan een aantal programma’s.  
Het beoogde  resultaat is een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en 

een gezamenlijke voorbereiding van gemeenten en ODRU op externe ontwikkelingen. In het 
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bijzonder gaat het om de komst van de Omgevingswet. Hiervoor is inmiddels ook een wijziging in 

de ODRU-organisatie doorgevoerd met het oog op een meer effectieve aansturing van ODRU.  

 

Voorbereidingskosten en structurele effecten Omgevingswet  

Omdat de ODRU de voorbereidingskosten voor de Omgevingswet niet kon opvangen in de 

structurele exploitatie, is voor 2018 een extra incidentele bijdrage van in totaal € 442.000 ingezet, 

waarvan € 12.050  voor de gemeente Oudewater. Ook is vanuit het positief rekeningresultaat 2017 
een bedrag van € 238.127 gedoteerd aan de bestemmingsreserve Uitvoering Koers. Vanuit het 
rekeningresultaat 2018 wordt voorgesteld om een bedrag van € 106.927 toe te voegen aan deze 
bestemmingsreserve. 

 

Voor de voorbereidingskosten in 2019-2020 worden de gemeenten, alhoewel eerder werd 

ingeschat dat dit niet nodig was, gevraagd nogmaals rekening te houden een extra incidentele 

bijdrage van in totaal € 350.000. Er is nog geen uitsplitsing gemaakt, maar voor deze extra bijdrage 
van gemeente Oudewater in 2019 gaan we vooralsnog uit van circa € 12.050. De structurele 
financiële effecten van de Omgevingswet zijn op dit moment te onzeker om te kunnen verwerken. 

In een voorstel aan het AB ODRU van 27 juni 2019 wordt naast bovengenoemde incidentele 

bijdrage, een eerste toelichting gegeven over de structurele effecten van de Omgevingswet op de 

ODRU-exploitatie.  

 

Regierol gemeente milieutaken Omgevingswet 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente de regierol voor de milieutaken.  

Er vindt een decentralisatie plaats van beleid, waarbij de gemeente richtlijnen verankert in concreet 

beleid en binnen een bandbreedte een eigen afwegingsruimte heeft. De benodigde middelen voor 

dit milieuspoor in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan worden betrokken bij de begroting van 

de gemeente. Er wordt gewerkt aan een aantal bouwstenen, waarbij zoveel mogelijk wordt 

opgetrokken met andere gemeenten en ODRU. Het gaat op dit moment om een uitwerking van het 

proces in de ketensamenwerking, het ontwikkelen van een systematiek voor de meetbaarheid van 

de kwaliteit woon-en leefomgeving milieu, het uitwerken van een quick scan milieu en een analyse 

van de overgangsregels voor de Omgevingswet (bruidsschat).  

 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Jaarstukken 2018 ODRU 

In tegenstelling tot de procedure rond de vaststelling van de begroting is er in de 

gemeenschappelijke regeling geen mogelijkheid opgenomen tot het indienen van zienswijzen over 

een jaarrekening (artikel 34 van de GR). De jaarstukken 2018 ODRU zijn op 11 april 2019 

vastgesteld door het AB ODRU. Vervolgens heeft het Dagelijks Bestuur van de ODRU de 

Jaarrekening tegelijk met het toezenden aan de gemeenteraden ook ter kennisneming aan 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht toegezonden.  

 

1
e
 Begrotingswijziging 2019 ODRU en (ontwerp)Begroting 2020 ODRU 

Het vaststellen van de 1
e
 Begrotingswijziging 2019 ODRU en (ontwerp)Begroting  2020 ODRU is 

een bevoegdheid van het AB van ODRU. Volgens de gemeenschappelijke regeling (artikel 34) 

hebben de raden van alle deelnemende gemeenten gedurende 8 weken na de verzenddatum de 

tijd om te reageren op de toegezonden stukken. Dit betekent dat de zienswijzen voor 7 juni 2019 

binnen moeten zijn. Zienswijzen worden in de AB-vergadering van 27 juni 2019 voorgelegd en bij 

de definitieve vaststelling van de Begroting 2020 ODRU meegenomen.  

 

Gezien de krappe termijn om een zienswijze in te dienen wordt het Algemeen Bestuur binnen de 

gestelde termijn geïnformeerd over de voorlopige zienswijze van de gemeente (standpunt college 

behoudens goedkeuring gemeenteraad). Vervolgens wordt de definitieve zienswijze kenbaar 
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gemaakt nadat uw raad zich hierover heeft gebogen.  

 

Beoogd effect: 

Het beoogd effect van de Begrotingswijziging 2019 is het in overeenstemming brengen van de 

begroting met de huidige financiële inzichten. Het beoogd effect van de Begroting 2020 ODRU is 

de afstemming op het financiële kader binnen de Begroting 2020 van de gemeente.  

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

De uitvoering van de milieutaken vindt plaats binnen de contractafspraken en wordt nader 

uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 2020 ODRU-Oudewater.  

 

Argumenten: 

1. ODRU heeft 2018 afgesloten met een positief resultaat 

De ODRU sluit 2018 af met een positief resultaat van € 244.504. In de vergadering van het  
AB ODRU van 11 april 2019 is besloten, mede op advies van de accountant, controller en de 

auditcommissie, dit positieve rekeningresultaat als volgt te verdelen: € 106.927 in de 

bestemmingsreserve “Uitvoering Koers/voorbereiding Omgevingswet” (conform het voorstel uit de 
eerder vastgestelde begroting 2019 ODRU) en € 137.578 in de algemene reserve. Gezien het 
belang van zowel de voorbereiding op de Omgevingswet als een verdere toename van het 

weerstandsvermogen is gekozen voor continuering van het beleid.  

 

Weerstandsvermogen 

Door toevoeging vanuit het positief resultaat van € 137.578 aan de algemene reserve  komt het 
totale weerstandsvermogen uit op € 703.430 (ratio 1). Volgens de in december 2018 door het  
AB ODRU vastgestelde nota weerstandsvermogen is het gewenste eigen vermogen ruim € 1,05 
miljoen (ratio 1,5).  De algemene reserve blijft hiermee ook de komende jaren onder het gewenste 

niveau. Dit is aanvaardbaar. De ODRU voert actief risicomanagement binnen de “Uitvoering Koers” 
op de beheersing van de meest strategische risico’s, op het gebied van de impact van de 
Omgevingswet en de groei (overdracht taken). Daarnaast biedt de methodiek van begroten en 

inputfinanciering voldoende financiële zekerheden.  

 

Inzet in 2018 voor gemeente Oudewater  

Op pagina  110 en 111 van de Jaarrekening 2018 ODRU is een overzicht gegeven van de inzet 

vanuit ODRU voor de gemeente Oudewater (contracturen en aanvullende uren). Door strak te 

monitoren en bij te sturen is de eerder voorziene overschrijding als gevolg van het aantrekken van 

de markt (met name extra inzet ROM-advies, Wabo-advies en Wabo-handhaving/klachten) relatief 

beperkt gebleven tot 393 uur. In totaal zijn er in 2018 voor Oudewater 4.439 uren ingezet,  

ten opzichte van 4.046 contracturen. Deze ontwikkeling is vanaf 2017 zichtbaar. Met ingang van 

2019 is er een extra structurele milieu-inzet van € 56.600 (410 uur) om deze onvermijdbare 

ontwikkeling op te vangen.  

 

2. Wijzigingen leiden tot aanpassing van de Begroting 2019 ODRU 

In 2019 hebben zich structurele wijzigingen voorgedaan die leiden tot aanpassing van de Begroting 

2019 ODRU. Deze begrotingswijzigingen leiden tot een minimaal effect op het resultaat en brengen 

geen extra kosten voor de gemeenten met zich mee. Het basisuurtarief voor 2019 blijft ongewijzigd 

op € 89,75. De structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt meegenomen in de Begroting 

2020 ODRU. Het gaat om de volgende wijzigingen, welke nog niet in de Begroting 2019 waren 

verwerkt: 

 de nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor De Ronde Venen (taakoverdracht 

bouwtaken); 

 de dienstverleningsovereenkomst voor de invlechting van de nieuwe gemeente 
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Vijfheerenlanden;  

 een uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeenten Wijk bij 

Duurstede en Veenendaal; 

 een structurele ruimte van € 30.000 bij ICT voor extra formatie (conclusie Kadernota 2020). 

 

3. De Begroting 2020 ODRU is structureel sluitend 

De begroting 2020 van ODRU is structureel sluitend. Het uurtarief voor 2020 is conform de 

Kadernota 2020 ODRU vastgesteld op € 92,50. In de (ontwerp)Begroting 2020 ODRU is rekening 

gehouden met vragen en opmerkingen die zijn gesteld naar aanleiding van de Kadernota 2020 

ODRU en de zienswijzen daarop. Ook zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van beleid 

en bedrijfsvoering genoemd. Het principe blijft dat de begroting beleidsarm is, dat wil zeggen dat 

beleidsmatige ontwikkelingen nog niet financieel zijn doorgewerkt. Zodra besluitvorming daarover 

plaatsvindt wordt dit in een begrotingswijziging verwerkt.  

 

In deze begroting 2020 ODRU zijn alleen de contracturen voor de gemeente Oudewater 

opgenomen. Aansluitend op de contracturen worden er in het uitvoeringsprogramma ODRU-

Oudewater ook aanvullende uren ingeregeld vanuit in de voorjaarsnota/juni-brief opgenomen   

€ 56.600 extra structurele onvermijdbare milieu-ontwikkelingen voor 2019 ev.  

 

4.1 Er is een positieve voorlopige zienswijze ingediend vanuit het college 

De raad wordt voorgesteld om de voorlopige zienswijze van het college te bekrachtigen. 

Het college is positief over de nu voorliggende financiële stukken, met inachtneming van de 

volgende aandachtspunten: 

 kosten invoering Omgevingswet zijn onvoldoende bekend   

 Risico’s door overdracht van taken en nieuwe taken 

 

4.2 Meer grip ‘aan de voorkant’ door mogelijkheid zienswijze Kadernota 2020 ODRU  
De Kadernota 2020 ODRU is in december 2018 vastgesteld door het AB ODRU. Door de 

mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de kadernota, waarbij gemeenten ook 

aandachtspunten kunnen meegeven, ontstaat meer inzicht in grip aan de ‘voorkant’ van het 
begrotingsproces. De onder argument 4.1 opgenomen aandachtspunten voor de zienswijze over de 

(ontwerp)Begroting 2020 ODRU, zijn ook al bij de zienswijze over de Kadernota 2020 ODRU aan 

het bestuur van ODRU meegegeven.  

 

Kanttekeningen: 

4.1  Er zijn mogelijke risico’s door nieuwe taken en overdracht van taken  
In de (ontwerp)Begroting 2020 ODRU wordt op pagina 15 en 16 een overzicht gegeven van de 

risicobeheersing, inclusief een overzicht van de mogelijke risico’s. In onze zienswijze blijven wij  

evenals ook in eerdere zienswijzen, aandacht vragen voor het punt ‘overdracht taken en nieuwe 
taken’. Er komen meer taken naar de ODRU toe en dit brengt risico’s met zich mee zoals personele 
risico’s, huisvesting, IT/DIV en kwaliteit van de dienstverlening. In 2018 was ODRU in financieel 

opzicht in orde, hetgeen resulteerde in een positief resultaat. Het was echter ook een veelbewogen 

jaar voor de ODRU door de inbedding van de organisatieontwikkeling, de nieuwe taken en de 

overdracht van taken. Voorkomen moet worden dat ODRU de extra taken niet aan kan en hierdoor 

knelpunten ontstaan die extra kosten voor andere deelnemende gemeenten met zich meebrengen. 

Deze zorg geldt met name voor de overdracht van bouwtaken van een aantal gemeenten en de 

taakuitvoering voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Advies is daarom dit jaar ‘een pas op 
de plaats te maken’ en een gestaag tempo aan te houden waar het gaat om de mate waarin taken 
vanuit gemeenten naar ODRU worden overgedragen. 

 

4.2 Kosten Omgevingswet zijn onvoldoende in beeld 

In onze zienswijze blijven wij ook, evenals in eerdere zienswijzen, aandacht vragen voor het punt 
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dat de kosten van de Omgevingswet onvoldoende in beeld zijn. Voor de structurele effecten van de 

Omgevingswet gaat het om de formatie, de huisvesting en de benodigde investeringen op  

IT-gebied. Omdat deze op dit moment nog niet bekend zijn kunnen deze nog niet in de cijfers 

worden verwerkt. Zoals bij de inleiding van dit voorstel is aangegeven komt hier op afzienbare 

termijn meer duidelijkheid over. Er ligt er op 27 juni 2019 in het AB ODRU een voorstel voor over 

extra incidentele voorbereidingskosten en structurele effecten voor de Omgevingswet. Voor de 

gemeente Oudewater houden we voor 2019-2020 vooralsnog rekening met een extra incidentele 

bijdrage van € 12.050. Verder benadrukken wij het belang om vanuit de ODRU met de 
gemeentelijke regievoerders en de programmamanagers Omgevingswet in gesprek te zijn over het 

samenspel tussen de ODRU en de gemeenten.   

 
4.3 Er komen nieuwe onvermijdelijke ontwikkelingen op de gemeente af 

Zoals ook in het raadsvoorstel over de Kadernota 2020 ODRU (18R.00647) is opgenomen, is er 

naast de in de voorjaarsnota/juni-brief opgenomen extra inzet voor onvermijdbare ontwikkelingen 

van € 56.600 voor 2019 ev., ook een aanvullende extra incidentele en structurele inzet nodig voor 

2020 en verdere jaren. Dit wordt ingebracht in het juni-overleg. Het betreft nieuwe onvermijdbare 

ontwikkelingen voor vergunningverlening en toezicht van bedrijven, deels incidenteel en deels 

structureel. Concreet  gaat het om de volgende zaken: de risicoanalyse voor bedrijfsgericht toezicht 

laat de noodzaak zien om extra toezichturen in te zetten, de vergunningen en dossiers van  

IPPC-inrichtingen (de zwaardere milieu-bedrijven) moeten op basis van nieuwe wetgeving worden 

geactualiseerd en er zijn handhavingswerkzaamheden die voortvloeien uit het per 1.1.2020 

beëindigen van de Stoppersregeling voor agrarische bedrijven (Actieplan ammoniak).  

 

Een andere ontwikkeling waar de ODRU een rol speelt is de preventieve inzet voor sanering 

asbestdaken (2024). De lead ligt bij het gemeentelijk team VTH, die hiervoor extra middelen heeft 

aangevraagd (voorjaarsnota/juni-brief). 

Financiën: 

Risico’s 

Zie pagina 15 en 16 van de (ontwerp)Begroting 2020 voor een overzicht de mogelijke risico’s.  
 

Jaarrekening 2018 ODRU-inzet Oudewater 

Door monitoring en bijstelling is de overschrijding van de gemeente Oudewater voor 2018 beperkt 

gebleven tot 393 uur. Zie de toelichting bij argument 1.  

 

1
e
 Begrotingswijziging 2019 ODRU 

De aanpassingen in de begroting van de ODRU voor 2019 zijn per saldo budgettair neutraal, dus 

beïnvloeden het eerder gestelde begrotingssaldo en uurtarief niet. Deze begrotingswijziging leidt 

niet tot hogere kosten van de gemeenten. De structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt 

meegenomen in de Begroting ODRU 2020. 

 

(concept)Begroting 2020 ODRU 

Conform de Kadernota 2020 ODRU (18R.00645) is in de (concept)Begroting 2020 ODRU  een 

bijdrage van de gemeente Oudewater opgenomen van € 374.255  (4.046 contracturen x  
€ 92,50). De basis begroting van ODRU stijgt hiermee met € 11.126, hetgeen een negatief effect 
heeft op de Begroting Oudewater 2020.   

 

 

Milieu-inzet 2020  Contracturen  
ODRU 

Aanvullende 
uren ODRU 

Structurele 
regie 

gemeente 

Totale 
milieuinzet 

Begroting 2020 ODRU  
(4.046 contracturen x  
€ 92,50) 

€ 374.255   € 374.255 
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Onvermijdbare 
ontwikkelingen 2019 ev.  
in voorjaarsnota/juni-brief  

 € 36.797  € 19.803 € 56.600 

Totale milieu-inzet 2020* € 374.255 
========= 

€ 36.797  
======= 

€ 19.803  
====== 

€430.855  
========= 

*exclusief nieuwe onvermijdbare milieu-ontwikkelingen 2020 ev in juni-overleg 

 

 

 

Onvermijdbare milieu-ontwikkelingen 2020 ev  

Bij kanttekening 4.3 is ingegaan op nieuwe  incidentele en structurele onvermijdbare milieu-

ontwikkelingen voor 2020 en verdere jaren. Deze ontwikkelingen worden betrokken bij het juni-

overleg. 

 

Voorbereidingskosten en structurele effecten ODRU Omgevingswet 

Zoals bij de inleiding van dit voorstel is aangegeven onder het kopje “Omgevingswet’ vraagt ODRU 
de gemeenten rekening te houden met een extra incidentele bijdrage van € 350.000 voor de 

voorbereidingskosten 2019-2020. We gaan vooralsnog uit van een extra bijdrage voor Oudewater 

in 2019 van € 12.050. 
 

Uitvoering: 

Zienswijzen kunnen t/m 7 juni 2019 worden ingediend bij het bestuur van de ODRU. In verband met 

de krappe termijn om een zienswijze in te kunnen dienen is het bestuur van de ODRU inmiddels 

binnen de gestelde termijn door het college geïnformeerd over de voorlopige zienswijze van de 

gemeente Oudewater (19U.10049). Na de besluitvorming in de raadsvergadering wordt het 

definitieve standpunt kenbaar gemaakt aan het bestuur van ODRU. De besluitvorming over de 

financiële stukken vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019. 

 

Communicatie: 

N.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Kadernota 2020 ODRU (18R.00645) 

Bijlagen: 

-Jaarverslag 2018 ODRU en accountantsverklaring ((19.008470) 
-1e Begrotingswijziging 2019 ODRU en (ontwerp)Begroting 2020 ODRU (19.008473) 

  - Brief voorlopige zienswijze (19U.10049) 

<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 
 


