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Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 4 april 2017 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij 

Portefeuille(s) : Milieu 

Contactpersoon : F. Kers 

Tel.nr. : 8429 

E-mailadres : kers.f@woerden.nl 

Onderwerp: 

Uitvoeringsovereenkomst en Uitvoeringsprogramma 2017 ODRU-Oudewater 

Kennisnemen van: 

Kennisnemen van de inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst en het Uitvoeringsprogramma 2017 van de 
ODRU voor gemeente Oudewater. 

Inleiding: 

Jaarlijks wordt een Uitvoeringsovereenkomst en Uitvoeringsprogramma ODRU-Oudewater opgesteld voor 
de uitvoering van milieutaken. De raad wordt hier in deze RIB over geïnformeerd. 

Kernboodschap: 

Jaarlijks wordt een Uitvoeringsovereenkomst en Uitvoeringsprogramma ODRU-Oudewater opgesteld voor 
de uitvoering van milieutaken. Om het Uitvoeringsprogramma 2017 (excell-overzicht) te verduidelijken is in 
bijlage 1 (document 17.002006) een toelichting gegeven per taakveld. Daarnaast is in bijlage 2 (document 
17.002007) een beknopt milieubeleidsjaarprogramma uitgewerkt waaruit blijkt welke ontwikkelingen de 
gemeente Oudewater volgt en waar voor het milieubeleid op wordt ingezet. 

Inzicht in werkzaamheden en mogelijkheid tot bijsturen 
In het Uitvoeringsprogramma 2017 zijn de keuzes voor de uitvoering van milieutaken vastgelegd. 
Aan de hand van kwartaalrapportages wordt de stand van zaken rond dit Uitvoeringsprogramma 2017 
gemonitord en zo nodig bijgestuurd. 



Waar nodig kunnen ook maandelijkse rapportages worden opgevraagd. In aansluiting op iedere 
kwartaalrapportage vindt een gestructureerd overleg plaats met ODRU waarin wordt gekeken op welke 
onderdelen een aanvullende toelichting nodig is en/of de inzet moet worden bijgestuurd. 

Contracturen versus projecturen 
Het streven is erop gericht om de taken zoveel mogelijk binnen de contracturen uit te voeren. 
Voor 2017 zijn binnen de beschikbare uren gerichte keuzes gemaakt welke werkzaamheden binnen het 
contract uitgevoerd kunnen worden. Er worden binnen de contracturen met name meer uren ingezet voor 
de begeleiding c.q. stroomlijning van klachtensituaties. Ook zijn de werkzaamheden voor een nieuwe taak, 
de indirecte watertaken, nu binnen het contract ingevuld. Naast deze contracturen gaat het in 2017 om 
85 projecturen voor het project zwerfafval vanuit de NEDVANG subsidie. Zie bijlage 3 bij deze RIB 
(17.007908) voor een toelichting over de aanpak zwerfafval. 

Er wordt uitvoering gegeven aan de besluitvorming van de raad 
Conform de door gemeente Oudewater ingediende zienswijze op de Kadernota 2018 ODRU ligt de focus 
dit jaar en volgende jaren op het meer inzetten op SMART-geformuleerde prestaties en resultaten. De raad 
wil minder proces, en meer zichtbare resultaten zien. Hiervoor worden aan de hand van het voorliggende 
uitvoeringsprogramma zo SMART mogelijke afspraken gemaakt met ODRU. 

Lokale duurzaamheidsinitiatieven worden gestimuleerd 
Ook heeft de raad aangegeven sterk te willen inzetten op lokale duurzaamheidsinitiatieven. Voor 2017 
heeft dit (nog) niet tot gevolg dat er minder ODRU-uren ingezet kunnen worden voor duurzaamheid gezien 
de benodigde ondersteuning/begeleiding van deze initiatieven. 

Het is essentieel om een gezamenlijke ambitie te formuleren, deze te vertalen naar concrete doelen en 
maatregelen en te bezien "wie wat vanuit welke rol doet". Op deze manier ontstaat er een samenhang 
tussen de individuele initiatieven en ontstaat er een fundament dat ook op langere termijn beklijft. 
Op 23 februari jl. heeft hierover een brede bijeenkomst plaats gevonden met alle geïnteresseerde partijen 
en vrijwilligers uit Oudewater. Dit is uitgewerkt in een college- en raadsvoorstel, inclusief de activiteiten en 
projecten van DMO en DECO. 

Daarnaast zijn er voor duurzaamheid ook reguliere werkzaamheden zoals de ambtelijke ondersteuning van 
de wethouder, de advisering voor overleggen, interne en externe vraagbaakfunctie, beantwoording 
telefonische en schriftelijke vragen en aanbiedingen etc. In het uitvoeringsprogramma is in totaal 219 uur 
opgenomen voor duurzaamheidswerkzaamheden: 129 uur voor de uitvoering van reguliere 
duurzaamheidstaken en 90 voor het begeleiden c.q. ondersteunen van lokale initiatieven. 

Financiën 

Het Uitvoeringsprogramma 2017 is opgesteld binnen de Begroting 2017 gemeente Oudewater beschikbaar 
gestelde middelen voor de uitvoering van milieutaken. 

In de Begroting 2017 ODRU is rekening gehouden met een bijdrage van ê 340.876 van de gemeente 
Oudewater. In het Uitvoeringsprogramma 2017 ODRU-Oudewater gaat het in totaal om 4.016 contracturen 
ten laste van het milieubudget en 85 projecturen ten laste van subsidie. 
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Uitvoeringsprogramma 2017 Uren Bedrag Dekking 

Gegarandeerde uren (contract) 4.046 uur Ê 340.876 67230101/34042 
Projecturen zwerfafval 85 uur 67.161 NEDVANG-subsidie 

TOTAAL 4.131 UUR C 348.037 

Vervolg: 

Het financieel overschot over 2016 wordt geanalyseerd op mogelijke consequenties voor 2017 en 
verder. 
Waar nodig worden college en raad tussentijds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. 

Bijlagen: 

Uitvoeringsovereenkomst en Uitvoeringsprogramma 2017 ODRU-Oudewater (17.006378) 
Bijlage 1: toelichting per taakveld (17.002006) 
Bijlage 2: beknopt milieujaarprogramma (17.002007) 
Bijlage 3: memo vanuit ODRU met toelichting over de aanpak zwerfafval (17.007908) 

De wnd. secretaris De burgemeester 

mr. drs. R Verhoeve Ir. W.J. Tempel 
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Ons kenmerk: 
Behandeld door: 

Onderwerp : 

Geachte mevrouw Kers, beste Fija, 

VERZONDEN 2 4 JAN. 2017 

OUD17G.25C0100/ 5238 
M. Boerman 

UVP 2017 en UVO 2017 gemeente Oudewater 

Graag bieden wij u het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2017 en de bijbehorende Uitvoeringsovereenkomst 
(UVO) 2017 in tweevoud aan. 
Samen met u hebben wij, aan de hand van onze producten- en diensten catalogus (PDC), het programma 
van 2017 opgesteld. 

Wij verzoeken u deze versie van het uitvoeringsprogramma UVP 2017 te (laten) paraferen en de daarbij 
behorende Uitvoeringsovereenkomst 2017 te (laten) onderteken en aan ons te retourneren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager M. Boerman, telefoon 088 - 022 5094. 

Met vriendelii 

Jaccó Pņst 
directeur 

atjfägen: UVP 2017 en UVO 2017 in tweevoud 

Kwaliteitsdocument, versie 5.0, 30 oktober 2012 



Omgevingsdienst 
regio Utrecht 

U I T V O E R I N G S O V E R E E N K O M S T 2017 O U D E W A T E R 

(Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
regio Utrecht j 0 artikel 8, vijfde lid van de dienstverleningsovereenkomst) 

De Gemeente Oudewater neemt 4.046 gegarandeerde uren (G) af, zoals bedoeld in artikel 8, eerste 
lid van de dienstverleningsovereenkomst, waarvan 162 uur is gealloceerd voor regionale 
samenwerking en 24-uursbereikbaarheidsdienst. 

De Gemeente Oudewater neemt 0 extra uren (T) bovenop op de gegarandeerde uren (G), alszijnde 
tijdelijke taken en 160 uren als project uren (P) af, zoals bedoeld in artikel 8, derde lid van de 
dienstverleningsovereenkomst. 

Het hiervoor genoemde aantal gegarandeerde - en projecturen wordt ingezet voor de uitvoering van 
de taken zoals uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2017 (UVP 2017), als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid van de dienstverleningsovereenkomst. 

De Gemeente Oudewater neemt in het jaar 2017 in totaal 4.206 G+P uren aftegen een uurtarief van 
C 84,25 = C 354.356. Alle bedragen zijn exclusief 21 0Zo BTW. 

De Omgevingsdienst, en namens deze de directeur, en de Gemeente Oudewater vertegenwoordigd 
door burgemeester en wethouders zijn overeengekomen dat Gemeente Oudewater bovenstaande 
uren in 2017 zal afnemen en de Omgevingsdienst deze producten/uren zal leveren. 

Oudewater, Utrecht, 9 

Burgemeester en wethouders van Oudewater, 
namens deze, namens deze, 

Dhr Po Dhr. P. Verhoeve 
Burgemeester 

Dhr. P.E. Holtrigter 
Gemeentesecretaris 

Bijlage: Uitvoeringsprogramma 2017 en UVO 2017 



Gemeente Oudewater - Uitvoeringsprogramma 2017 

product aan tal kengeta 
D B 

p 

Opmerking ļ Toelichting 

02 ROM advies 
integraal Milieuadvies op bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing of project hoofd 

02.A 
02.A 02A0100 

150 
150 

Coördinatie en afstemming sub 02.A 02A0101 40 
Korte vragen sub 02.A 02A0103 10 
Hoofdpot bestemmingsplannen en projecten sub 02.A 02A0110 100 

03 WABO Vergunningen 03.V 256 

Omgevingsvergunning activiteit milieu (oprichting, revisie) 
hoofd 

03.V 03V0500 40 

Komend jaar zal meer aandacht zijn voor energiebesparende maatregelen wanneer wij een 
melding of vergunningsaanvraag ontvangen voor het starten/oprichten van een inrichting. 

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) hoofd 03.V Ū3V06QC 40 
Omgevingsvergunning intrekken of verandering activiteit milieu hoofd 03.V Ũ3V0700 30 

Beoordeling op actualiteit van omgevingsvergunning activiteit milieu 
hoofd 

03.V 03V08OŨ 30 
In 2017 zal er aandacht zijn voor het actualiseren van de vergunningendossiers díe ouder zijn 
dan 10 iaar. 

Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning activiteit milieu hoofd 03.V 03V09OŨ 30 
Omgevingsvergunning milieu neutraal veranderen hoofd 03.V Ũ3V1000 30 

Hogere waarden procedure Wgh 
hoofd 

03.V 03VI100 20 

Opstellen overzicht verleende hogere waarden, inschrijven in kadaster (kosten verrekend met 

uren) en geografisch overzicht voor planvorming ä infrastrucurele projecten (Geoìoket ODRU) 

Stookontheffing (APV) hoofd 03.V 03V1300 16 
Omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting (niet-milieuneutraal) 
03 WA80 meldingen 

Wm Melding 8.40 

hoofd 03.V 
03.M 

03.M 

03V1400 20 
250 

174 

Omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting (niet-milieuneutraal) 
03 WA80 meldingen 

Wm Melding 8.40 

hoofd 

03.V 
03.M 

03.M 03MO3O0 

20 
250 

174 

Bii sommige meldingen en/of (maatwerk)besluiten kan een gezamenlijke opleveringscontrole 
met handhaving zinvol zijn. bijvoorbeeld in geval van nieuwbouw en/of wanneer een langdurige 
procedure en/of discussies aan de totstandkoming van een besluit vooraf zijn gegaan. In het 
kader van onze aandacht voor initiatiefnemers (klanten) zullen wij hier meer rekening mee 
houden in 2017. 
Komend jaar zal ook meer aandacht zijn voor energiebesparende maatregelen wanneer wij een 
melding of vergunningsaanvraag ontvangen voor het starten/oprichten van een inrichting. 

Maatwerkvoorschriften hoofd 03.M 03M04O0 
88 

76 

03 WA BO Toezicht 
Toelicht sloop hoofd 

03.T 
03.T 03T04O0 

88 20 1.673 
40 

46 

Asbest 

sub 

03.T 03T0401 40 

Toezicht, buiten kantooruren, op illegale asbestsloop. Dit toezicht moei bijdragen aan het juist 
verwijderen van asbest om (gezondheids)risico's voor de directe omgeving en bewoners te 
voorkomen. 

Uitvoeren van (milieu)controles hoofd 03.T 03T07O0 82 16 1.254 46 

Voormalig provinciale bedrijven 

sub 

03.T 03T0701 4 55 220 

De voormalig provinciale bedrijven worden jaarlijks integraal gecontroleerd. Bij afvalbedrijven, 
met uitzondering van de KCA-depots, wordt ook nog jaarlijks een administratieve controle 
uitgevoerd. 

Categorie 4 indusief BEVI en IPPC 

sub 

011 03TO7O2 5 36 1 SO 

Controle op betreffende bedrijven Binnen de integrale controle is er dit jaar spedale aandacht 
voor automatische lek detectiesystemen bij koelinstallaties, administratief toezicht op 
massabalans boekhouding en natte koeltorens. 

Categorie 3 

sub 

03.T 03T0703 15 20 300 

Controle op bedrijven in categorie 3. Vanaf dit jaar worden bij het plannen van de controles 
rekening gehouden met het nalevingsgedrag van de ondernemers (bonus/malus). Dit jaar wordt 
extra aandacht besteed aan de aangepaste regelgeving ten aanzien van stookinstallaties, 
koelinstallaties, administratie van de massabalans boekhouding, emissies van vluchtige 
organische stoffen en natte koeltorens. Een aantal bedrijven wordt samen met VRU en/of 
waterschap bezocht. In dit project worden ook opleveringscontroles naar aanleiding van 
meldingen en veranderingsvergunningen uitgevoerd 

Categorie 2 

sub 

03.T O3T07O4 20 5 100 

Controles bij categorie 2 bedrijven die volgens het handhavingsbeleid op de planning staan. Dit 
jaar wordt extra aandacht besteed aan de aangepaste regelgeving ten aanzien van 
stookinstallaties en koelinstallaties (lekdetectle). In dit project worden ook opleveringscontroles 
naar aanleiding van meldingen en ver ander ingsvergunningen uitgevoerd. 

Agrarisch project 

sub 

03.T 03T0705 10 18 180 

Controles bij agrarische bedrijven Binnen de controles is speciale aandacht voor inventarisatie 
van asbest bij agrarische bedrijven, zonnepanelen en de nieuwe Wet Natuurbescherming, In dit 
project vallen ook glastuinbouwbedrijven, In dit project worden ook opleveringscontroles naar 
aanleiding van meldingen en veranderingsvergunningen uitgevoerd. 

Propaantanks 

sub 

D3.T 03T0724 pm 100 

Het is gebleken dat niet alle propaantank installaties worden gemeld en daardoor niet (goed) in 
beeld zijn. Door contact te leggen met de leveranciers van propaangas, achterhalen we 
onbekende installaties. Vervolgens wordt SquitXO bijgewerkt. Naar aanleiding van deze 
vergelijking worden een aantal propaaninstallaties gecontroleerd op de voorschriften. 

Indirecte lozingen 

sub 

03.T 03T07O9 3 10 30 

Specifieke controles op indirecte lozingen bij inrichtingen. Deze taak is in 2009 van het 
waterschap overgedragen naar de gemeenten. De controles richten zich op de branches 
gemeentewerven en drukkerijen. Hierbij is aandacht voor de lozingssituatie, de 

vergunning/melding en het goed functioneren van waterz ui verende voorzieningen. Dit project 
voorziet ook in het oppakken van de handhavingsopvolging van de controles door 
waterschappen en vragen bij calamiteiten 

EED 

sub 

03.T 03T0720 2 23 46 

De energierapporten van de EED-plichtige bedrijven worden beoordeeld en we adviseren de 
ondernemers om naast de erkende maatregelen ook verdergaande energiebesparende 
maatregelen te treffen. Subsidie volgt van rijk naar Gemeentekas. Oudewater: Budget voor dit 
project actief alloceren (Brief VNG geeft aan dat Oudewater Ė3 836 ontvangt obv 1 301 
bedrijven Dat bedrag delen door het uurtarief voor 2Ū17 van (84,25 gee'l 46 uur inzet De EED 
bijdrage vanuit het rijk aan de VNG is nog niet definitief vastgesteld. Mocht het nog wijzigen dan 
past de OORU de mzet hier op aan) 

Energie besparing kleine bedrijven 

sub 

03.T 03T0722 20 2 40 

We stimuleren bedrijven om energiebesparing te realiseren door bij een reguliere controle uit 
het project Categorie 2 een energieadvies te geven Met het bezoek wordt inzicht gegeven In het 
energiebesparingspotentieel. Het betreft 2 uur per controle bovenop het reguliere kengetal van 
Categorie 2 voor het geven van een energieadvies. 

Integrale controles tijdens het bouwproces 

sub 

03.T 03T0710 1 24 24 

Controle bij inrichtingen waar (ver)bouw plaatsvindt. In de bouwfase is er afstemming tussen 
toezichthouders bouwen en milieu over het controleren van de aanleg van voorzieningen. We 
voeren een gezamenlijke opleveringscontrole uit. 

Controles P20Q0 meldingen in relatie tot meldingen ongewoon voorval 

sub 

03.T 03T0706 1 10 20 

Geregeld vinden bij bedrijven ongewone voorvallen en calamiteiten plaats 0e milieurelevantie 
kan groot zijn. Vaak melden bedrijven dit niet. Met behulp van P2000-meldingen controleren we 
bedrijven. Het doel is om ondernemers bewust te maken van de meldingsplicht en te stimuleren 
tot het treffen van betere voorzieningen en bedrijfsmanagement 

.eejţstaande panden 

sub 

03.ī O3T0744 pm 40 

Inventarisatie van panden waarvan langer dan twee jaar geleden is vastgesteld dat ze leeg staan. 
In eerste instantie voeren we een administratieve controle uit met behulp van KvK, internet etc. 
Daarna controleren we de bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. 

Overloop 
sub 

03.T 03T0714 10 
Lopende zaken uit 2016 die niet binnen een project in 2017 terug komen ronden we af. 

Onvoorzien sub 03.T 03T0715 pm 10 
Uren bestemd voor onvoorziene vragen en opdrachten vanuit uw gemeente. 

Beoordeling rapportageverplichting 
hoofd 

03.T 03T0800 1 16 16 

Dit betreft de beoordeling van een rapportage die niet naar aanleiding van een controle wordt 
ngediend. 

Beoordeling integraal PRTR verslag hoofd 03.T 03T0900 2 33 66 Dit betreft de beoordeling van een e-PRTR 
Proces-verbaal hoofd 03.T 03T1000 25 Het opstellen van een PV naar aanleiding van een overtreding. 
Gebiedsî nventa r i sa t i e hoofd 03.T 03T1100 75 

Gebledsinventarisaties integraal 
sub 

03.T 03T1102 pm 75 

Gebledsinventarisaties met aandacht voor milieu, bouwen, RO, brandveiligheid en water. Het 
uitgangspunt is om de app te gebruiken die in 2015 is ontwikkeld. 

Bestuurlijke Strafbeschikking Miileu hoofd 03.T 03T12O0 25 Het opstellen van een BSBm naar een aanleiding van een overtreding 

Ketentoezlcht 

hoofd 

03.T 03T130O 130 

Ketentoezícht is het in beeld brengen en het handhaven van de afvalketen Regelmatig voeren 
we landelijke en specifieke transportcontroles uit in samenwerking met de politie en de RDW 
Dit jaar is er speciale aandacht voor asbest en grondstromen. 

Uitvoeren van vuurwerkcontroles 
hoofd 

03.T 03T1400 1 26 26 

Jaarlijks worden de verkooppunten met vuurwerk ops lagen voor, tijdens en na de 
verkoopperiode gecontroleerd. De controles vinden plaats samen met VRU en politie 

Toelicht en Handhaving gesloten bodem energiesystemen 
hoofd 

03.T 03T1500 2 8 16 

Controle tijdens aanlegfase en/of operationele fase van gesloten bodem energiesystemen. 

03 WABO Handhavine 03.H - 503 

Informatie gestuurde handhaving (IGH) 

hoofd 

03.H 03HO90O 50 

Gegevensbestanden van andere organisaties gebruiken we om gericht toezicht te kunnen doen 
Speciale aandacht is er voor het binnenhalen van eindsituatie-bodemonderzoeken bij bedrijven 
die stoppen, faillissement, verhuizen. We ontwikkelen een methode om in de toekomst deze 
jroep van bedrijven effectiever op te opsporen. 

Professionalisering van de handhaving (eenduidige beleidscyclus) hoofd 03.H 03H10O0 125 

Beleidscyclus 

sub 

03.H 03 H1001 60 

Het beantwoorden van specifieke vragen of verzoeken in het kader van beleid, bijvoorbeeld 
aijdrage voor HUP of handhavingsbeleid. Doel is het nastreven van een eenduidige beleidscyclus 
voor de gemeenten, in het kader van eenduidigheid pakken wij bepaalde onderwerpen ODRU 
ireed op, zoals bijvoorbeeld IBT en jaarverslag. Acties binnen 0e Waarden vallen ook in dit 
project 

Afstemming handhavinRSpartners 

sub 

03.H 03H1002 55 

Voor een goede integrale aanpak stemmen we het jaarprogramma en de uitvoering van de 
controles af met onder andere VRU en waterschappen. Verder overleggen we met VRU, 
waterschappen, politie, OM, gemeenten en provincie. Op basis van wettelijke ontwikkelingen, 
íet gemeentelijk handhavingsbeleid en de risicomodule komen we uiteindelijk tot een lijst van 
projecten/bedrijven/activiteiten die in hel nieuwe UVP prioriteit krijgen, in 2017 willen we ODRU 
breed aandacht geven aan de dóórontwikkeling van het proces rondom signaaltoezicht (PMO 
samenwerkingsafspraak). Overleg binnen De Waarden vallen ook in dit project. 

BOA coördinatiepunt 

sub 

03.H 03H1004 10 

ODRU fungeert als BOA-coördlnatiepunt t.b.v, strafrecht bouwen/RO (Incl. vraagbaakfunctie 
Groene Boa's). Hierbij is het ook mogelijk om de toepassing van strafrecht te laten uitvoeren. De 
nzet van de BOA's valt hier niet onder, maar onder nummer 03T10OO en 03T1200. 

Afhandeling (milieu)klachten 
hoofd 

03.H 03H1100 328 

Afhandeling van klachten met betrekking tot milieu en bouwen/RO. Inclusief klachten over 
voormalig provinciale bedrijven. 

Reguliere klachten (tevens voormalig VTH bedrijven) 
sub 

03.H 03H1110 1? 8 135 

Afhandeling van klachten met betrekking tot milieu en bouwen/RO. Inclusief klachten over 

voormalig provinciale bedrijven. 

Specifieke situatie Wlltenburg sub 03.H 03H1106 93 Het vervolgen van de handhavingsopvolging. 

Specifieke situatie Verwey sub 0.3.M 03Hl107 50 Het vervolgen van de handhavingsopvolging. 

Specifieke situatie Hoogenboom sub 03.H 
03.A 
03.A 

03H1114 
S 33 

50 
100 

65 

Het vervolgen van de handhavingsopvolging. 

LIJ W A D u navies 
Integraal advies Wabo reguliere procedure hoofd 

03.H 
03.A 
03.A 03A0100 

S 33 
50 

100 
65 

(Deel)aŭvies en registreren van vergunningen gesloten bodemenergiesystemen( Wabo/AIM) hoofd 03.A 03A1200 S Voor 08M plichtige aanvragen 

(Deel) advies en registreren van meldingen gesloten bodem energiesystemen (Wabo/AIM) 
hoofd 

03. A 03A1300 2 10 20 

Hoe meer meldingen hoe efficiënter af te handelen, ook informatieverstrekking valt hieronder 

(Deel)advies en registreren meldingen Besluit Lozen buiten inrichtingen (BLBI) muv meldingen gesloten bodem energiesystemen. 
hoofd 

03.A 03Al500 1 10 
119 

10 
90 

15 

29 
04 Geluid Expertise 

Advisenna. toelicht en handhavine aeluidsproducerende activiteiten in de openbare ruimte (APV) 
hoofd 

04.E 

04.E 04E0200 

10 
119 

10 
90 

15 

29 
Algemene toename van aantal en Intensiteit van evenementen en festiviteiten. Voorheen 

dubbele ramini ook bii ITH 

Opstellen geJuktoraxtefan an geluidskaarten hoofd 04.E 04E0300 .
! t 

Specialistische geluidsmeiing hoofd 04.1 04E0400 23 Voor geluidsmetingen specifiek voor horeca/evenementen (is opdracht vanuit IVP). 

Monitoring en advies geluidproductieplafonds rijkswegen en spoorwegen hoofd 04.E Ũ4E0800 10 

Geluidssanering hoofd 04.E 04E0900 1 40 40 

Geluidsanerina ĩ 
sub 

04.E 04E0901 1 40 40 
Aanvragen subsidie voor sane rings woningen die waarschijnk met Omgevingswet niet in 

aanmerkina komen 

04 Geluid Informatie 04.1 25 

Afhandelen verzoek geluidlnformatie (hoofd 104.1 İ04I0100 25 | lOpgehoogd van 17 naar 25obv ervaring 2016. 

05 Lucht Expertise 

Opstellen en beheren luchtkwaliteitskaarten 
05 tucht Informatie 
Beheer en onderhoud Monitoringstool luchtkwaliteit (NSL) 

ļ hoofd 

u».t 

05.E OSE0200 | 10 I 
Aansluiten bij informatiehuis Lucht Voor gemeenten die de taak nog niet afnemen een 

eenmalige toeslag van 10 uur voor opstart project 

05 Lucht Expertise 

Opstellen en beheren luchtkwaliteitskaarten 
05 tucht Informatie 
Beheer en onderhoud Monitoringstool luchtkwaliteit (NSL) hoofd İOS.1 Ĵ05I0100 j j 15 ļ | Als service een verkleinde urenraming van 15 uren (andere gemeenten 25 uren). 

Akkoord: 



Definitief UVP - PDC (24-01-2017) Productaantal kengetal G D P 
Opmerking ļ Toelichting 

hoofd/sub projgr pdcnr product aan tal kengetal G T P 
06 Infra en Milieu Advies 06.A 10 
Integraal milieuadvies voor infrastructuur hoofd 06.A D6A0100 10 
06 Infra en milieu Informetle 06.1 20 

Beheren van regionale milieugegevens verkeer 

Meldingen besluit bodemkwaliteit 
07 Bodem Toezicht 
Toencht en Handhaving besluit bodemkwaliteit 

hoofd 
06.1 
07.M 
07.M 
07.T 
07.T 

06(0100 
25 

15 
10 

Uren voor overleg over en voorbereiding input milieurelevante gegevens voor regionaal 
verkeersmodel VRU 4.0. Voor alle gemeenten Beheren van regionale milieugegevens verkeer 

Meldingen besluit bodemkwaliteit 
07 Bodem Toezicht 
Toencht en Handhaving besluit bodemkwaliteit 

hoofd 

06.1 
07.M 
07.M 
07.T 
07.T 

07M0100 
25 

15 
10 

1 

Beheren van regionale milieugegevens verkeer 

Meldingen besluit bodemkwaliteit 
07 Bodem Toezicht 
Toencht en Handhaving besluit bodemkwaliteit hoofd 

06.1 
07.M 
07.M 
07.T 
07.T 07T0100 

25 

15 
10 

Toezicht en Handhaving calamiteiten bodem 
07 Bodem Expertise 
Coördinatie bodemonderzoeken en -sanering 

hoofd 07.T 07T0200 5 
47 
10 

Toezicht en Handhaving calamiteiten bodem 
07 Bodem Expertise 
Coördinatie bodemonderzoeken en -sanering hoofd |07.E 07E0100 

5 
47 
10 

Diverse kleinschalige bodemtaken hoofd 07.E 07E0200 25 
Opstellen en onderhoud nota bodembeheer en bodem kwaliteit ska art hoofd İ07.E 07EO4OO 12 
07 Bodem Informatie 07.1 58 
Bodeminformatiesysteem hoofd İ07.I İ07I0100 30 
Af handelen verzoek bodeminformatie 
13 Klimaat en Energie Expertise 

Uitvoeren en ondersteuning bij algemene en actuele Mimaatprojecten en onderwerpen 

hoofd İ07.I f0710200 28 
219 

219 

Af handelen verzoek bodeminformatie 
13 Klimaat en Energie Expertise 

Uitvoeren en ondersteuning bij algemene en actuele Mimaatprojecten en onderwerpen hoofd 13.E 13E0900 

28 
219 

219 

Expertinzet ind. U-thuis sub 
tu 13E0961 129 

Reguliere werkzaamheden ( Expertinzet en U-thuis regionale samenwerking) 

14 Externe Veiligheid Vergunningen 
Ontheffing route gevaarlijke stoffen 

Ondersteunen/begeleiden lokale initiatieven 
sub 

13.E 13E0962 90 
10 
10 

ondersteunen c q. begeleiden lokale initiatieven (totaal 15 uur opgeplust vanuit taakveld 12 
Duurzaamheid bouwen Expertise op verzoek van ODRU, Erwin Mikkers). 

14 Externe Veiligheid Vergunningen 
Ontheffing route gevaarlijke stoffen hoofd |14.V Ĵ14V0100 5 | 2 

90 
10 
10 1 

14 Externe Veiligheid Expertise 14.E 

Risico register gevaarlijke stoffen (RRGS) 
hoofd 

14.E 14EC10C 

Dit product wordt t /m 2018 betaald uit Rījksgelden via het Provinciaal uitvoeringsprogramma 
externe veiligheid (PUEV) 

Beleid/Visie Externe veiligheid 
16 Beleid DRB Expertise 
Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning van de gemeente op gebied van milieu 

17 Horeca Toezicht 

Controles 12 dagen regeling 
18 Juridisch advies 
Bezwaar en beroep 
18 Juridisch advies informatie 
Behandelen van een WOB verzoek 

hoofd 
14.E 14E0200 

250 
250 

18 

i . 

Dit product wordt t /m 2018 betaald uit Rījksgelden via het Provinciaal uitvoeringsprogramma 
externe veiligheid (PUEV) Beleid/Visie Externe veiligheid 

16 Beleid DRB Expertise 
Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning van de gemeente op gebied van milieu 

17 Horeca Toezicht 

Controles 12 dagen regeling 
18 Juridisch advies 
Bezwaar en beroep 
18 Juridisch advies informatie 
Behandelen van een WOB verzoek 

| hoofd llfi.E İ16E02OO 
17. T 

ļhoofd 17.T 17T0200 
18. A 

I hoofd | u . A İ18A0100 
18.1 

[hoofd ļis.i l is ioioo 

3 

3 

6 

6 

250 
250 

18 

i . 

Beleid/Visie Externe veiligheid 
16 Beleid DRB Expertise 
Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning van de gemeente op gebied van milieu 

17 Horeca Toezicht 

Controles 12 dagen regeling 
18 Juridisch advies 
Bezwaar en beroep 
18 Juridisch advies informatie 
Behandelen van een WOB verzoek 

| hoofd llfi.E İ16E02OO 
17. T 

ļhoofd 17.T 17T0200 
18. A 

I hoofd | u . A İ18A0100 
18.1 

[hoofd ļis.i l is ioioo 

3 

3 

6 

6 

250 
250 

18 

i . [Controle op aangevraagde ontheffingen In het kader van de APV (12-dagenregeling) 

Beleid/Visie Externe veiligheid 
16 Beleid DRB Expertise 
Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning van de gemeente op gebied van milieu 

17 Horeca Toezicht 

Controles 12 dagen regeling 
18 Juridisch advies 
Bezwaar en beroep 
18 Juridisch advies informatie 
Behandelen van een WOB verzoek 

| hoofd llfi.E İ16E02OO 
17. T 

ļhoofd 17.T 17T0200 
18. A 

I hoofd | u . A İ18A0100 
18.1 

[hoofd ļis.i l is ioioo 

pm i l 

Beleid/Visie Externe veiligheid 
16 Beleid DRB Expertise 
Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning van de gemeente op gebied van milieu 

17 Horeca Toezicht 

Controles 12 dagen regeling 
18 Juridisch advies 
Bezwaar en beroep 
18 Juridisch advies informatie 
Behandelen van een WOB verzoek 

| hoofd llfi.E İ16E02OO 
17. T 

ļhoofd 17.T 17T0200 
18. A 

I hoofd | u . A İ18A0100 
18.1 

[hoofd ļis.i l is ioioo pm 1 ļ 
Beantwoorden vragen ex artikel 21 Reglement van Orde 
19 GIS/ Geolofcet Informatie 
Ontsluiting geografische milieu-informatie via Geoloket 

23 Duurzaamheidscampagnes Expertise 
Zwerfafval, beleid en uitvoering 
25 Accountmanagement 
Accountmanagement 
26 Regionale Samenwerking Expertise 
Regionale Samenwerking 

[hoofd İ18.I İ1BI0200 
19.1 

| hoofd |19.I 11910100 
23.E 

|hoofd | 2 3 Ē | 23E0200 
25. C 

Ihoofd |2S.C İ25C0100 
26. E 

[hoofd İ26.E İ26E0100 

pm 
15 

Beantwoorden vragen ex artikel 21 Reglement van Orde 
19 GIS/ Geolofcet Informatie 
Ontsluiting geografische milieu-informatie via Geoloket 

23 Duurzaamheidscampagnes Expertise 
Zwerfafval, beleid en uitvoering 
25 Accountmanagement 
Accountmanagement 
26 Regionale Samenwerking Expertise 
Regionale Samenwerking 

[hoofd İ18.I İ1BI0200 
19.1 

| hoofd |19.I 11910100 
23.E 

|hoofd | 2 3 Ē | 23E0200 
25. C 

Ihoofd |2S.C İ25C0100 
26. E 

[hoofd İ26.E İ26E0100 

pm 
15 

I l 
M 
8 5 1 Teammanager stadsen" is akkoord met 85 uur zwerfafvalproject 

Beantwoorden vragen ex artikel 21 Reglement van Orde 
19 GIS/ Geolofcet Informatie 
Ontsluiting geografische milieu-informatie via Geoloket 

23 Duurzaamheidscampagnes Expertise 
Zwerfafval, beleid en uitvoering 
25 Accountmanagement 
Accountmanagement 
26 Regionale Samenwerking Expertise 
Regionale Samenwerking 

[hoofd İ18.I İ1BI0200 
19.1 

| hoofd |19.I 11910100 
23.E 

|hoofd | 2 3 Ē | 23E0200 
25. C 

Ihoofd |2S.C İ25C0100 
26. E 

[hoofd İ26.E İ26E0100 

- -

125 
125 
162 
162 

I l 
M 
8 5 1 Teammanager stadsen" is akkoord met 85 uur zwerfafvalproject 

Beantwoorden vragen ex artikel 21 Reglement van Orde 
19 GIS/ Geolofcet Informatie 
Ontsluiting geografische milieu-informatie via Geoloket 

23 Duurzaamheidscampagnes Expertise 
Zwerfafval, beleid en uitvoering 
25 Accountmanagement 
Accountmanagement 
26 Regionale Samenwerking Expertise 
Regionale Samenwerking 

[hoofd İ18.I İ1BI0200 
19.1 

| hoofd |19.I 11910100 
23.E 

|hoofd | 2 3 Ē | 23E0200 
25. C 

Ihoofd |2S.C İ25C0100 
26. E 

[hoofd İ26.E İ26E0100 

-

125 
125 
162 
162 

1 1 

Beantwoorden vragen ex artikel 21 Reglement van Orde 
19 GIS/ Geolofcet Informatie 
Ontsluiting geografische milieu-informatie via Geoloket 

23 Duurzaamheidscampagnes Expertise 
Zwerfafval, beleid en uitvoering 
25 Accountmanagement 
Accountmanagement 
26 Regionale Samenwerking Expertise 
Regionale Samenwerking 

[hoofd İ18.I İ1BI0200 
19.1 

| hoofd |19.I 11910100 
23.E 

|hoofd | 2 3 Ē | 23E0200 
25. C 

Ihoofd |2S.C İ25C0100 
26. E 

[hoofd İ26.E İ26E0100 

-

125 
125 
162 
162 

ļ ļ 

T„, I h .d d H loiaien nooinproouci 

13 Klimaat en Energie 
14 Externe veiligheid 
16 Beleid DRB 

19 GIS/Geoloket 
23 Duurzaamheidscampagnes 

26 Regionale samenwerking * 24 uurs bereikbaarheid 
Totaal aantal uren 

Kosten uitvoaringsprogramma 

Uurtarief ecxl. btw 
G T P C 84,25 

A í 92.70 

DVO contract Oudewater: 4046 G uren 

| C 3 4 0 J 7 6 | l - Į t 13.48Ō~ 

kosten 
Kosten uitvoeringsprogramma G»T»P 

C 354.356 Į 

Totale koïten 2017 
C 3544541 

Akkoord 



BEKNOPTE TOELICHTING OVER UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 ODRU-OUDEWATER 
Versie d.d. 15-3-2017 
 
Deze toelichting is als bijlage 1 toegevoegd aan het collegevoorstel en de RIB over de 
Uitvoeringsovereenkomst en het Uitvoeringsprogramma 2017 ODRU-Oudewater. 
 
Onderstaand een beknopte toelichting over het uitvoeringsprogramma per taakveld. Per taakveld 
wordt vermeld hoeveel uren in het Uitvoeringsprogramma 2017 zijn geraamd en vervolgens wordt op 
hoofdlijnen een toelichting gegeven. 
 
In het Uitvoeringsprogramma 2017 ODRU-Oudewater gaat het in totaal om 4.016 contracturen  

(€ 340.876) en 85 projecturen (€ 7.161). Zie onderstaand overzicht:  

 

Uitvoeringsprogramma 2017 Uren Bedrag Dekking 

    

Gegarandeerde uren (contract) 4.046 uur € 340.876 67230101/34042 

Projecturen zwerfafval 85 uur € 7.161 NEDVANG-subsidie 

    

TOTAAL 4.131 UUR € 348.037  

 
02 Ruimtelijke ordening en milieu (150 uren)  
Het gaat bij dit taakveld over coördinatie/afstemming van integrale milieuadvisering in ruimtelijke 
plannen (bouwplannen, haalbaarheidsverzoeken, bestemmingsplannen en grote projecten).  
Het betreft advisering op deelaspecten zoals bodem, geluid, luchtkwaliteit, bedrijven- en 
milieuzonering, externe veiligheid, duurzaamheid en flora en fauna. 
 
03 Wabo Vergunningen, toezicht en handhaving (2.782 contracturen) 
- Bij Wabo milieu advies en vergunningverlening gaat het om de advisering over het milieudeel in 

omgevingsvergunningen, meldingen en maatwerkprocedures. Voor veel agrarische bedrijven 
moet een beperkte omgevingsvergunning worden afgegeven en daarnaast is toetsing aan het 
actieplan ammoniak (die consequenties heeft voor de huisvesting) aan de orde.  

- De uitvoering van Wabo toezicht voor de voormalige provinciale inrichtingen, categorie 2-3-4 
bedrijven en agrarische bedrijven vindt plaats conform het handhavingsprogramma van de 
gemeente. Daarnaast worden een aantal projecten uitgevoerd, waaronder:  

 Propaantanks: in de praktijk blijkt dat niet alle propaantank installaties gemeld te zijn en 
daardoor niet goed in beeld zijn. Dit is wel noodzakelijk in verband met veiligheid en vereiste 
keuring. Door contact met leveranciers van propaangas worden onbekende installaties 
achterhaald en waar nodig gecontroleerd op de voorschriften.  

 “Integrale controles tijdens het bouwproces”, waarbij met VTH van de gemeente een 
gezamenlijke opleveringscontrole plaatsvindt; 

 “Energiebesparing kleine bedrijven” waarbij energieadvies wordt gegeven tijdens reguliere 
controles; 

 EED: de energierapporten van de EED-plichtige grote bedrijven worden beoordeeld. 
Ondernemers worden daarbij ook geadviseerd over het treffen van verdergaande 
energiebesparende maatregelen (deze uren worden gedekt vanuit balansuren ODRU 2016). 

 “Indirecte watertaken”: in 2009 zijn de indirecte watertaken van de waterschappen (controle 
op indirecte lozingen bij inrichtingen) naar de gemeenten overgedragen. Het waterschap 
heeft deze taken de afgelopen jaren “om niet” uitgevoerd, maar hier is een einde aan 
gekomen. Deze taken worden nu door ODRU uitgevoerd.  

- Onder Wabo handhaving valt de afhandeling van (milieu)klachten. Daarnaast gaat het ook over 
projecten als “informatie gestuurde handhaving”, waarbij gegevensbestanden van andere 
organisaties worden gebruikt om gericht toezicht uit te voeren en “professionalisering van de 
handhaving”, gericht op een eenduidige beleidscyclus.  

 
04 Geluid (115 contracturen) 
Het betreft reguliere werkzaamheden zoals beleid, informatieverstrekking aan burgers/gemeente en 
evenementen/APV. Er vinden extra geluidsmetingen voor horeca/evenementen (dekking uit 
balansuren 2016 ODRU). De opdracht hiertoe komt voort uit het Integrale Veiligheidsplan.  
 
05 Luchtkwaliteit (25 uren) 
Het betreft informatieverstrekking aan burgers/gemeente en bijhouden gegevens luchtkwaliteitskaart.  
 



06 Verkeer (30 uren) 
Deze uren worden besteed aan informatieverstrekking aan burgers/gemeente, advisering over 
milieuaspecten die een rol spelen bij wegreconstructies en advisering rondom rijkswegen en 
afstemming over verkeersgegevens. 
 
07 Bodem (145 uur) 
Het gaat hier om werkzaamheden op het gebied van beleidszaken en uitvoering van bodemtaken. 
ODRU voert alle bodembeheerstaken uit voor Oudewater. Om zorg te dragen dat uitvoering en beleid 
met elkaar overeenstemmen vindt afstemming plaats tussen verschillende gemeentelijke teams en 
ODRU.  
 
13 Klimaat en Energie (219 uren) 
De raad heeft aangegeven sterk te willen inzetten op lokale duurzaamheidsinitiatieven. Voor 2017 
heeft dit (nog) niet tot gevolg dat er minder ODRU-uren ingezet kunnen worden voor duurzaamheid 
gezien de benodigde ondersteuning/begeleiding van deze initiatieven. Daarnaast is er ook de inzet 
voor reguliere duurzaamheidswerkzaamheden zoals de ambtelijke ondersteuning van de wethouder, 
advisering voor overleggen, interne en externe vraagbaakfunctie, beantwoording telefonische en 
schriftelijke vragen en aanbiedingen etc. 
In het uitvoeringsprogramma is in totaal 219 uur opgenomen: 129 uur voor de uitvoering van reguliere 
duurzaamheidstaken en 90 uur voor het begeleiden c.q. ondersteunen van lokale initiatieven.  
 
14 Externe Veiligheid (10 uren) 
De adviseur vanuit de ODRU voor externe veiligheid wordt bekostigd vanuit provinciale subsidie.  
Een beperkt aantal werkzaamheden wordt ten laste van het Uitvoeringsprogramma 2017 gebracht, 
met name de ontheffing route gevaarlijke stoffen.  
 
16 Beleid (250 uren) 
Voor 2016 is 250 uur geraamd voor de beleidsinzet. De beleidswerkzaamheden betreffen zowel de 
ondersteuning van de gemeentelijke organisatie als portefeuillehouder voor alle milieuonderwerpen en 
het begeleiden en stroomlijnen van klachtensituaties. Ook worden er diverse vragen van burgers 
behandeld.  Deze beleidsinzet is uitgewerkt in een milieujaarprogramma; zie bijlage 2 (document 
17.002007) bij het collegevoorstel.  
 
17 Horeca (18 uur) 
Betreft controle op aangevraagde ontheffingen in het kader van de APV (12-dagenregeling). 
 
18 Juridisch Advies 
Er zijn in dit programma geen uren voor dit taakveld opgenomen omdat deze inzet niet te voorzien is. 
Wanneer inzet juristen ODRU speelt moet hiervoor binnen het uitvoeringsprogramma ruimte 
gevonden worden. Er worden geen aanvullende uren voor gemaakt.  
 
19 GIS/Geoloket (15 uur) 
Er is 15 uur geraamd voor ontsluiting van geografische milieu-informatie via het Geoloket.  
 
25 Accountmanagement (125 uur) 
Voor de inzet van de accountmanager ODRU is 125 uur geraamd voor lopende zaken (knelpunten), 
werkzaamheden rond het uitvoeringsprogramma en maand/kwartaalrapportages.  
 
Project Zwerfafval (85 projecturen) 
Vanuit de meerjarige NEDVANG subsidie wordt ingezet op preventie en aanpak van zwerfafval.  
Het gaat hierbij onder andere om stimuleren en ondersteunen van de zwerfafvalambassadeurs en 
afvalvrije scholen. Dit project wordt vanuit natuur- en milieueducatie uitgevoerd voor het team Afval en 
Reiniging.  
 
Regionale samenwerking en 24 uurs bereikbaarheid (162 uren)  
Het gaat hier om zowel projecten die regionaal opgepakt worden als uren voor de 24-uurs 
bereikbaarheid van ODRU. In gezamenlijk overleg tussen gemeenten en ODRU wordt bepaald welke 
projecten regionaal worden opgepakt. Voor 2017 gaat het om de volgende werkzaamheden en 
projecten: piketregeling, crisisbeheer, omgevingswet, diverse projecten Integrale Handhaving, wet- en 
regelgeving asbest, updaten productencatalogus, kwaliteitsverbetering bedrijvenbestand en deelname 
aan regionale overleggen duurzaamheid. Ook is er rekening gehouden met de benodigde capaciteit 
voor ad hoc opkomende bestuursopdrachten (onverwachte wetgevingszaken).  
 



MILIEUBELEIDSJAARPROGRAMMA 2017 OUDEWATER  
 

Beleidsonderwerp  Toelichting  

Actuele 
onderwerpen 
waarbij milieu een 
belangrijk 
(deel)aspect is. 

 Vanuit vergunningverlening, handhaving, verkeer, ruimtelijke ordening en andere beleidsvelden is 
milieuinput op dossiers onontbeerlijk; 

 Veelal adviseert milieu andere beleidsvelden en in bepaalde gevallen is milieu trekker van een 
dossier; 

 Klachten over milieuzaken raken vaak aan meerdere vakgebieden. Vanuit milieu wordt de 
afhandeling van deze klachten gecoördineerd en gestroomlijnd; 

 Vragen van particulieren met betrekking tot milieukwaliteit worden, na afstemming met de 
betreffende ODRU-specialist en/of collega in de gemeente, beantwoord; 

 Afstemming over dossiers vindt plaats met de wethouder tijdens het tweemaandelijkse PHO en waar 
nodig tussentijds; 

 Over belangrijke ontwikkelingen wordt de raad geïnformeerd door middel van een  
raadsinformatiebrief.  
 

Nieuwe 
Omgevingswet  

 Met de komst van de nieuwe Omgevingswet worden een groot aantal wetten samengevoegd tot één 
wet in 2018/2019. Deze grootschalige operatie zal gevolgen hebben voor het uitvoeren van taken op 
het gebied van ruimtelijke ordening en milieu; 

 De ODRU en gemeenten binnen het werkgebied van de ODRU trekken gezamenlijk met elkaar op 
om samen inzichtelijk te maken wat de veranderingen betekenen; 

 Met de Omgevingswet wordt lokale leefomgevingskwaliteit een belangrijk onderwerp. Om die reden 
wordt lokaal milieubeleid opnieuw tegen het licht gehouden. 
 

 
Thema Bodem 

 Diffuus lood; regionaal samenwerkingsproject voor inventarisatie van gebieden met verhoogde 
loodconcentraties en uiteindelijk communicatie van gebruiksadviezen. 

 

Thema 
Luchtkwaliteit 

 In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit levert Oudewater informatie 
aan voor de jaarlijkse monitoring. 

 De ODRU verzorgt luchtkwaliteitskaarten voor de gemeente Oudewater. 
 

Thema Geluid  Geluid kent vele verschijningsvormen (wegverkeer, spoorlawaai, evenementen etc). Oudewater en 
de ODRU werken samen om instrumenten en beleid te ontwikkelen dat inzicht geeft in problematiek 
en oplossingen; 

 Geluid raakt ook aan de APV waar het evenementen en incidentele festiviteiten betreft.  Ook hiervoor 
vindt samenwerking plaats tussen ODRU en gemeente. 
 

Thema toezicht, 
handhaving en 
vergunningverlening 

 Bij toezicht, handhaving en vergunningen zijn er veel raakvlakken met bijvoorbeeld bouw & 
woningtoezicht, gemeentelijke vergunningverlening, APV, openbare orde en veiligheid. Als sprake is 
van raakvlakken vindt afstemming plaats. Er wordt ook kennis uitgewisseld en waar nodig samen 
opgetrokken. 
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Utrecht, 17 maart 2017 

Ons kenmerk: OUD17G.25C0100 
Behandeld door: M. Boerman 

VERZONDEN 1 7 MAM 2017 

Onderwerp: UVP 2017 en UVO 2017 gemeente Oudewater 

Geachte mevrouw Kers, beste Fija, 

Graag bieden wij u het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2017 en de bijbehorende Uitvoeringsovereenkomst 
(UVO) 2017 in tweevoud aan. 
Samen met u hebben wij, aan de hand van onze producten- en diensten catalogus (PDC), het programma 
van 2017 opgesteld. 

Wij verzoeken u deze versie van het uitvoeringsprogramma UVP 2017 te (laten) paraferen en de daarbij 
behorende Uitvoeringsovereenkomst 2017 te (laten) onderteken en aan ons te retourneren 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager M. Boerman, telefoon 088 - 022 5094. 

Met vriendelijke groet, íet vrienaeniKe groet, 
S3 

17.006378 

:o Post Jacco 
directeur 22/03/2017 Registratiedatum! 

Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

bijlagen: UVP 2017 en UVO 2017 in tweevoud 

Kwahteitsdocument versie 5 0 30 oktober 2012 



(«o Omgevingsdienst 
regio 

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2017 OUDEWATER 

(Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
regio Utrecht j " artikel 8, vijfde lid van de dienstverleningsovereenkomst) 

De Gemeente Oudewater neemt 4 046 gegarandeerde uren (G) af, zoals bedoeld in artikel 8, eerste 
lid van de dienstverleningsovereenkomst, waarvan 162 uur Is gealloceerd voor regionale 
samenwerking en 24-uursbereikbaarheidsdienst. 

De Gemeente Oudewater neemt 0 extra uren (T) bovenop op de gegarandeerde uren (G), alszijnde 
tijdelijke taken en 85 uren als project uren (P) af, zoals bedoeld in artikel 8, derde lid van de 
dienstverleningsovereenkomst. 
De specifieke projecten "EED" (46 uur) en "Specialistische geluidsmeting" (29 uur) zijn ook 
opgenomen in het UVP 2017, maar worden ín overleg financieel gedekt uit het afgestemde 
onderschrijdingbudged 2016 (is al betaald, dus wordt hieronder niet meegenomen in de berekening). 

Het hiervoor genoemde aantal gegarandeerde - en projecturen wordt ingezet voor de uitvoering van 
de taken zoals uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2017 (UVP 2017), als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid van de dienstverleningsovereenkomst. 

De Gemeente Oudewater neemt in het jaar 2017 in totaal 4 131 G+P uren aftegen een uurtarief van 
C 84,25 = Ç 348.037 Alle bedragen zijn exclusief 21 "/o BTW 

De Omgevingsdienst, en namens deze de directeur, en de Gemeente Oudewater vertegenwoordigd 
door burgemeester en wethouders zijn overeengekomen dat Gemeente Oudewater bovenstaande 
uren in 2017 zal afnemen en de Omgevingsdienst deze producten/uren zal leveren 

Oudewater, Utrecht, 

namens deze, namens deze, 

t 

Verhoeve 
Directeur 

-Dhr P Ę. Holtřigigr V* . J

' I ^ 
Gemeentesecretaris 

Bijlage: Uitvoeringsprogramma 2017 



İ Omgevingsdienst 
regio 

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2017 OUDEWATER 

(Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
regio Utrecht j " artikel 8, vijfde lid van de dienstverleningsovereenkomst) 

De Gemeente Oudewater neemt 4.046 gegarandeerde uren (G) af, zoals bedoeld in artikel 8, eerste 
lid van de dienstverleningsovereenkomst, waarvan 162 uur is gealloceerd voor regionale 
samenwerking en 24-uursbereikbaarheidsdienst. 

De Gemeente Oudewater neemt 0 extra uren (T) bovenop op de gegarandeerde uren (G), alszijnde 
tijdelijke taken en 85 uren als project uren (P) af, zoals bedoeld in artikel 8. derde lid van de 
dienstverleningsovereenkomst. 
De specifieke projecten "EED" (46 uur) en "Specialistische geluidsmeting" (29 uur) zijn ook 
opgenomen in het UVP 2017, maar worden in overleg financieel gedekt uit het afgestemde 
onderschrijdingbudged 2016 (is al betaald, dus wordt hieronder niet meegenomen in de berekening). 

Het hiervoor genoemde aantal gegarandeerde - en projecturen wordt ingezet voor de uitvoering van 
de taken zoals uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2017 (UVP 2017), als bedoeld in artikel 9, 
eerste lid van de dienstverleningsovereenkomst. 

De Gemeente Oudewater neemt in het jaar 2017 in totaal 4.131 G+P uren af tegen een uurtarief van 
C 84,25 = C 348 037 Alle bedragen zijn exclusief 21 "/o BTW 

De Omgevingsdienst, en namens deze de directeur, en de Gemeente Oudewater vertegenwoordigd 
door burgemeester en wethouders zijn overeengekomen dat Gemeente Oudewater bovenstaande 
uren in 2017 zal afnemen en de Omgevingsdienst deze producten/uren zal leveren 

Oudewater, Utrecht, 

Omgevingsdienst regio Utrecht Burgemeester en wetņouders van Oudewater, ,t regio utrecnt 
namens deze namens deze, 

I 
I 

Verhoeve 
Djrecteur 

Gemeentesecretaris 

Bijlage: Uitvoeríngsprogramma 2017 
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Kwaliteitsdocument, versie 4.0, 15 juli 2013 

MEMO 
 

van ODRU/Wieke Bonthuis (teammanager Natuur- en DuurzaamheidsCommunicatie) 

aan Oudewater/Monique á Campo (teammanager Stadserf) 

kopie aan Fija Kers, Mark Boerman, Marlou Bours 

telefoon 06-83991484 

datum 5 december 2016 

onderwerp Inzet Gemeente Oudewater en ODRU op Zwerfafval Oudewater 2016 en 2017 

 

Uitgangspunt: opdracht college Oudewater aan afdeling Afval & Reiniging 

Het college heeft de afdeling A&R de opdracht gegeven om in 2016 en 2017 in te zetten op zwerfafval 

voor de volgende onderdelen: 

- Keep it Clean day; 

- Ondersteuning vrijwilligers/zwerfafvalambassadeurs Hekendorp (of anderszins); 

- Twee initiatieven.  

o In 2016 zijn de Afvalvrije school en het Adoptieproject schoolomgeving opgestart 

o In 2017 komt daar de mede-voorbereiding bij voor de gewenste brede 

Duurzaamheidsbijeenkomst, voor het onderdeel Zwerfafval. 

De afdeling A&R zet hier, conform de opdracht, faciliteiten op in, maar geen menskracht. Voor de 

begeleiding en uitrol van initiatieven is de ODRU gevraagd om dit uit te voeren. 

 

Expertrol ODRU: 

ODRU verzorgt sinds een aantal jaren een zwerfafvalprogramma voor negen van de aangesloten 

ODRU gemeenten, waaronder ook de gemeente Oudewater. Het gaat hier om een inzet van 85 uur 

per jaar, verdeeld over diverse deelprojecten en/of activiteiten. De zwerfafvalaanpak is gebaseerd op 

een 10-jarig subsidieprogramma van NedVang (2013 - 2022) en is een resultante van de 

Raamovereenkomst Verpakkingen die door het rijk met het bedrijfsleven is gesloten. Kern van dit 

subsidieprogramma is gedragsbeïnvloeding, waarbij inwoners en organisaties mede 

verantwoordelijkheid gaan dragen voor een schonere leefomgeving. Vanwege de omvang van de 

projecten en de gevraagde ervaring, heeft de ODRU hier inmiddels een expertgroep voor ingericht. Dit 

draagt bij aan het efficiënt delen van ervaringen en het inzetten van nieuwe ontwikkelingen en 

innovaties op dit terrein. Van daaruit wordt ook de aansluiting verzorgd bij het landelijke 

coördinatiepunt/toeleverancier op dit onderwerp, Nederland Schoon. 

 

Inhoud op hoofdlijnen:  

Alle programma’s in alle deelnemende gemeenten worden zo goed mogelijk aangesloten op het 

gemeentelijke afvalbeleid of beleid i.r.t. beheer van de leefomgeving. De inzet van de ODRU is dus 

direct ondersteunend aan dit gemeentelijk beleid. Vanuit deze insteek wordt zoveel mogelijk  

samengewerkt met afdeling A & R en met relevante beleidsmedewerkers. Daarnaast wordt 

aangesloten bij wat er rondom dit thema leeft in de samenleving. Dat krijgt vorm door gesprekken aan 

te gaan over de problematiek (aandachtsgebieden) en per doelgebied/doelgroep samen een aanpak te 

bepalen; in deze gespreksrondes wordt ook afgesproken welke bijdrage vanuit de samenleving 

geleverd wordt.  

Partners hierbij zijn scholen, (sport)verenigingen, evenementenorganisaties als avond4daagse, 

culturele organisaties, natuur- en milieuorganisaties (duurzaamheidsplatform), individuele burgers 

(zwerfvuilambassadeurs), terrein beherende instanties (SBB, UL) en bedrijven (horeca en winkels). 

Door in gezamenlijkheid keuzes te maken over de aanpak en zo de krachten te bundelen, kunnen er 

acties uitgevoerd worden die gedragen zijn door de samenleving en zo tot optimaal resultaat leiden.  

 

Activiteiten eerste kwartaal 2017: 

Scholen met belangstelling voor het project Afvalvrije Scholen (dit zijn alle scholen) zijn via 

mailberichten geïnformeerd over stand van zaken. 
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Thema afval/zwerfafval voor werksessie duurzaamheid is voorbereid. Ten behoeve van deze sessie 

zijn speciale projectbeschrijvingen aangeleverd (project Netwerk Oudewater Samen Schoon en project 

Afvalvrije Scholen). Thematafel Afval/circulaire economie is begeleid. 

NedVang (subsidieverstrekker): plan 2017 en verantwoording 2016 zijn ingevoerd in Wastetool.  

 

 
NB: de ODRU verzorgt jaarlijks voor 200 basisscholen in de regio educatie. Daardoor is er veel didactische kennis en ervaring 

m.b.t. het afstemmen van aanbod op de wensen en leerdoelen van scholen/docenten en ook m.b.t. de wijze waarop leerlingen 

enthousiast gemaakt kunnen worden voor dergelijke activiteiten.  


