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verslag AB OddV  
 

Aanwezig: Asje van Dijk (Barneveld), Lex Hoefsloot (Ede), Wim Oosterwijk (Nijkerk), Izaäk van 

Ekeren (Scherpenzeel), Henk-Jan Baakman (directeur OddV), Johan Burgers (controller 

OddV) 

Afwezig: Geert van Rumund (Wageningen) 

Notuliste: Susanne van Dusschoten 

Datum: 25-03-2020 

Locatie: conference call 

  

1 Opening en Mededelingen: 

1a Start pilot Snelservice voor dakkapel en bijgebouw: 

Fotomoment met bestuurders.  

 

Toelichting: 

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel en Omgevingsdienst de Vallei 

werken samen aan een pilot snelserviceformule. Inwoners kunnen zelf eenvoudig een vergunning 

voor een dakkapel of bijgebouw indienen in een online applicatie (Blitts). De aanvrager ontvangt dan 

binnen vijf werkdagen een beslissing op deze aanvraag. Blijkt dat geen vergunning nodig is, kan een 

verklaring Vergunningvrij Bouwen worden gedownload.  
 

Deze pilot is een mooi resultaat van regionale samenwerking in de geest van de Omgevingswet. Op 

25 maart is de regionale aftrap van de pilot en wordt een foto gemaakt van de bestuurders van 

OddV. 

 

Opmerkingen: 

Persbericht volgt op een later moment. 

 

1b Conceptverslag AB-DB OddV d.d. 5-12-2019 

Akkoord en vastgesteld. 

 

1c Frequentie rapportage-momenten voor opdrachtgevende partners. 

Vanuit enkele partners is de wens geuit om de frequentie van tussentijdse rapportages op te hogen 

zowel ambtelijk als bestuurlijk. Achterliggende behoefte is om meer grip te krijgen op de omvang 

van de opdracht aan de OddV i.r.t. de beschikbare budgetten in de gemeenten. Dit is een legitieme 

vraag die primair ingevuld kan worden door nauwlettender om te gaan met de P&C-instrumenten. 

Hierover willen we met het bestuur in gesprek. 

 

Opmerkingen: 

Henk-Jan doet het advies om vooral de bestaande afspraken na te komen, door o.a. elkaar tijdig te 

informeren over afwijkingen ten opzichte van de Uitvoeringsplannen. Daarnaast dienen er extra 

inspanningen geleverd te worden om de financiële effecten van de P&C cyclus van de OddV aan te 

sluiten op de gemeentelijke P&C instrumenten. Het verstrekken van extra rapportages aan partners 

leidt op zich niet tot meer grip op de OddV, maar vraagt wel meer capaciteit. Het bestuur neemt het 

advies van Henk-Jan over en gaat hiermee akkoord. 

 

1d Openbaar maken van AB-stukken: 

N.a.v. een verzoek van PSP92 om AB-stukken van alle Gelderse OD’s in te zien, is in het 

Directeurenoverleg de gedachte ontstaan om de AB-stukken van de OD’s op de website te plaatsen. 

Een en ander betekent dat we de huidige werkwijze moeten herzien en zowel de agenda als het 

verslag van het AB en DB moeten splitsen.  

 

Opmerkingen: -- 

 
 Ter informatie: 

1e Wensen en bedenkingen gemeente Ede op de kaderbrief 2021 

Ter informatie. 



 

2 
 

 

Opmerkingen: -- 

 

1f Memo AB PAS-Pfas maart 2020 

In de bestuursvergadering van 5 december 2019 is gevraagd om inzicht te geven in de mogelijke 

consequenties voor het werk van onze dienst. In deze memo wordt op die vraag antwoord gegeven 

met de kennis van nu. 

 

Opmerkingen: -- 

 

1g Opdracht verstrekt aan Berenschot tot feitenonderzoek WKB 

De Omgevingsdiensten die bouwtaken uitvoeren (14 OD’s) maken zich zorgen dat bij de invoering 

van de wet op 1 jan 2021: 

• Burgers en bedrijven niet kunnen bouwen omdat er onvoldoende Kwaliteitsborgers zijn 

• Het bevoegd gezag geen invloed meer kan uitoefenen op het bouwproces omdat het geen 

rechtsmiddelen meer heeft (o.a. het opleggen van maatwerkvoorschriften) 

• Als gevolg van het teruglopen van inkomsten uit leges ontstaat er een groot probleem in de 

financiering. Er zal geen dekking meer zijn voor de activiteiten die nog door omgevingsdiensten 

moeten worden uitgevoerd en vooral burgers geconfronteerd worden met substantiële 

kostenverhoging 

• Er onvoldoende pilot projecten zijn uitgevoerd om een gedragen besluit te kunnen nemen voor 

de invoering van de wet 

 

De omgevingsdiensten hebben gezamenlijk Berenschot gevraagd een feitenonderzoek uit te voeren, 

met als doel: 

• Het inzichtelijk maken van de consequenties van de WKB voor de omgevingsdiensten en voor de 

opdrachtgevers. 

• De actuele stand van zaken m.b.t. wet- en regelgeving 

• Validatie van de zorgen (is ons gevoel terecht?) 

• Voorbeeld berekening voor een kleine, middel, en grote gemeenten m.b.t. gewijzigde 

legesinkomsten. Ede wordt hierbij betrokken als een 100.000+ gemeente. 

 

Het onderzoek wordt in nauw overleg met de VNG uitgevoerd. Medio april 2020 zal het 

feitenonderzoek zijn afgerond. Het onderzoek dient als basis voor het gesprek met de besturen van 

OD’s en haar opdrachtgevers en gesprekken met VNG, G40, IPO, BZK enz. 

 

Opmerkingen: 

Lex Hoefsloot heeft grote belangstelling in de uitkomsten van dit onderzoek. De afspraak is dat de 

uitkomsten  van het Berenschot-rapport zal worden geagendeerd in dit bestuur. 

 

1h Overdracht provinciale bodemtaken naar gemeente 

Met de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag voor de (chemische) kwaliteit van 

bodem en ondergrond. Bij de invoering van de Omgevingswet (1 jan 2021) dragen provincies de 

taken en bevoegdheden over aan gemeenten. De regels met betrekking tot bodem staan in de 

Aanvullingswet Bodem en het bijbehorende Aanvullingsbesluit Bodem (AB).  

De gemeenten moeten keuzes maken hoe zij deze taken willen organiseren en welke taken zij bij de 

OddV willen beleggen. Ook zullen er activiteiten uitgevoerd moeten worden om de taken over te 

dragen, de z.g. ‘warme overdracht’. 

Een memo over dit onderwerp is toegezonden aan de directie van de partners en het ambtelijk 

opdrachtgevers. 

 

2 Besluitvormend, bespreekstukken: 

2a Nieuw DB-lid benoemen. 

Met het vertrek van Tonnis van Dijk is een vacature lid dagelijks bestuur OddV ontstaan. Het AB 
dient hierover een besluit te nemen. 

 

Opmerkingen: 

Voorstel om dhr. Oosterwijk te benoemen als DB-lid en dhr. Van Ekeren voor te dragen als lid van 
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het Opdrachtgeversboard. 

Ede, Scherpenzeel, Nijkerk, Barneveld akkoord. 

 

Besluit: Akkoord. 

 

2b Brief Provincie: Verbeteren toezicht en handhaving complexe bedrijven: 

Toelichting: 

Zoals u weet heeft de provincie Gelderland besloten tot programmasturing  van complexe bedrijven 

waarvoor zij het bevoegd gezag zijn. De aansturing  van de provinciale toezicht- en handhavingstaak 

is, inclusief de financiële verrekening bij ODRA ondergebracht. Dit moet leiden tot verbetering van 

toezicht en handhaving bij deze bedrijven vanaf 1 januari 2020. De provincie heeft ook de wens 

uitgesproken om programmasturing voor alle complexe bedrijven -dus ook waarvoor gemeenten het 

bevoegd gezag zijn- toe te passen en willen daarover met de AB’s in gesprek. Zij heeft de 

overtuiging dat daarmee een extra bijdrage wordt geleverd aan een gezonde en veilige 

leefomgeving. De bestuursvoorzitters als de Opdrachtgeversboard hebben zich eerder uitgesproken 

voor het scenario van programmasturing voor alle complexe bedrijven in Gelderland. 

 

Gewenst besluit:  

Geen. Bespreken proces van programmasturing op complexe bedrijven waarvoor de gemeenten 

bevoegd gezag zijn. 

 

Opmerkingen: 

De suggestie wordt gedaan om een vorm van programmasturing in te voeren waarbij de lokale OD 

de HH uitvoert van de gemeentelijk complexe bedrijven, waarbij gewerkt wordt vanuit een 

eenduidige productdefinitie/maatlat. Deze suggestie sluit niet aan bij de eerdere intentieverklaring 

van de bestuursvoorzitters over programmasturing van complexe bedrijven. Het bestuur vindt het 

nabijheidsprincipe, ook van complexe bedrijven, heel belangrijk. Henk-Jan bereidt voor de volgende 

vergadering een notitie voor, waarin het proces en de randvoorwaarden wordt beschreven, om te 

komen tot het verbeteren van toezicht en handhaving complexe bedrijven. ACTIEPUNT 

 

3 Besluitvormend, hamerstukken: 

3a Bijgestelde kaderbrief 2021: 

Toelichting  

In de bestuursvergadering van 5 december 2019 is de kaderbrief 2021 aangehouden met als doel 

overeenstemming te verkrijgen met Ede, Barneveld en Wageningen over de inhoud. Dat is afgerond 

en de kaderbrief is inmiddels al aangeboden aan alle gemeenteraden. Formeel dient deze nog te 

worden vastgesteld door het AB. 

 

Gewenst besluit: 

Vaststellen van de Kaderbrief 2021 

 

Opmerkingen: 

Ede, Scherpenzeel, Nijkerk, Barneveld akkoord. 

 

Besluit: Akkoord 

 

4 Rondvraag en sluiting 

 -- 

 

 

 

ACTIEPUNTENLIJST: 

Nr. Datum 

actie 
opgevoerd 

Omschrijving Actiepunt 

voor: 

Uiterlijk afdoen Afgedaan op: 

1 25-3-2020 Verbeteren toezicht en 

handhaving complexe 

Henk-Jan 

Baakman 

25-6-2020  
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bedrijven: notitie agenderen 

AB-OddV waarin het proces en 

de randvoorwaarden wordt 

beschreven, om te komen tot het 

verbeteren van toezicht en 

handhaving complexe bedrijven 

      

      

 

 


