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Mooie zomer Terugblik 2018

Op 24 juni zijn de jaarstukken 2018 van de ODR vastgesteld in het Algemeen Bestuur.
Graag geven wij een korte samenvatting van de belangrijkste trends.

Groei
De taken voor de ODR groeiden net als in 2017
ook in 2018 dankzij de aantrekkende economie. De groei leidde tot een krappere arbeidsmarkt. Alle zeilen werden bijgezet om goed
gekwalificeerde medewerkers te behouden,
aan te trekken en onze dienstverlening op het
niveau te houden, zoals u dat van ons gewend
bent.

incidentele meevallers. De ODR stelt drie bestemmingen voor:
•	€ 383.983 uitkeren aan de deelnemers
•	€ 66.162,- toevoegen aan de
bestemmingsreserve huisvesting
•	€ 254.101,- toevoegen aan de algemene
bedrijfsreserve

Klanttevredenheid

Productie
Omgevingswet, asbestdaken, jaarstukken,
managementrapportages, energie, koerstraject, klantgericht werken een management development traject, zo in het midden
van het jaar zijn we op volle stoom en bezig
met allerlei interessante projecten naast ons
reguliere werk dat gewoon doorgaat. Via
deze nieuwsbrief geven wij u graag vier keer
per jaar een kijkje achter de schermen van
het werk van de ODR. Maar vooral laten wij u
graag zien wat wij voor u en de inwoners en
bedrijven van uw gemeenten kunnen
betekenen.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de
jaarstukken, Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging bouw, een samenwerkingsovereenkomst voor schoon water, het
energie project en delen wij graag ons nieuwe
adres met u. Na de zomer verwachten wij het
hele pand aan het J.S. de Jongplein in gebruik
te nemen, maar daarover later meer.
Voor nu wens ik u veel leesplezier en alvast
een mooie zomer.
Anne Schipper
Directeur Omgevingsdienst Rivierenland

De belangrijkste taken van de ODR bestaan uit
het verlenen van bouw en milieu vergunningen, toezicht houden en handhaven op de verleende vergunningen en het geven van
(juridisch) advies op specialistische gebieden
zoals bodem, lucht, geluid en onderzoek.

Positief resultaat van
€ 704.246,Het jaar 2018 sloten we af met een positief
financieel resultaat van € 704.246,-. De lagere
kosten voor de VVGB-bedrijven en de complexe
vergunningen (ODRN) zorgden voor dit resultaat. Ook ontvingen wij van Regio Rivierenland
de voorziening groot onderhoud van € 66.162
voor het J.S. de Jongplein, wat een positief
effect had op het resultaat. Dit betreffen

84% van de inwoners
en bedrijven waren in
2018 tevreden over
onze dienstverlening.

Actualiteiten en projecten
Naast de reguliere VTH-taken hield de ODR zich
afgelopen jaar bezig met een aantal belang
rijke projecten. Te weten:
• Nieuwe huisvesting: voorbereiding
pandenruil met Regio Rivierenland
• Invoering outputfinanciering
• Afronding stalbrand Sebava Erichem
• Klantgerichtheid
• Voorbereiding fusie West Betuwe
• Breedplaatvloeren

Hieronder ziet u een weergave van het aantal producten en diensten dat wij in 2018 leverden.
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Omgevingsdiensten en Waterschap Rivierenland
slaan de handen ineen voor schoon water

Waterschap Rivierenland en de Omgevingsdiensten van de regio’s Arnhem (ODRA),
Nijmegen (ODRN) en Rivierenland (ODR) slaan de handen ineen. De vier organisaties willen
dat de riolering en waterzuiveringsinstallaties minder belast worden met te veel
afvalwater of een te hoge concentratie aan verontreinigde stoffen in het afvalwater. Op
3 juni jl. ondertekenden zij daarom de ‘samenwerkingsovereenkomst indirecte lozingen’.

In de overeenkomst staan afspraken om met
elkaar een doelmatige aanpak af te stemmen. Kees Vonk, secretaris-directeur van
Waterschap Rivierenland: “Door aan de
voorkant bij bedrijven het te lozen afvalwater goed te reguleren, neemt het risico op
overbelasting van het riool en het zuiveringssysteem fors af. Wij zijn blij met deze
samenwerking, die moet leiden tot schoner
water en lagere kosten voor onze burgers.“
Een van de afspraken in de overeenkomst is
dat Omgevingsdienst Rivierenland twee
vaste toezichthouders gaat inzetten die zich
richten op het toezicht van bedrijven die
afvalwater lozen. Zij gaan ook bedrijven
controleren in de gebieden rondom
Nijmegen en Arnhem. Verder gaat ook het
waterschap extra toezichthouders aanstellen.

Wet kwaliteitsborging in de bouw (Wkb)
Naast de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging in de bouw (Wkb) op 1 januari
2021 in werking. Op 14 mei jl. heeft de Eerste Kamer het voorstel aangenomen. Welke
gevolgen heeft de wet voor inwoners, bedrijven, aannemers in Rivierenland en de ODR?

het aan toezichthouders om te bepalen of het
bouwwerk wel of niet in gebruik genomen
mag worden.

De Wkb zorgt voor een betere borging van de
kwaliteit bij bouwwerken. In de toekomst
moet de aannemer aantonen dat hij/zij aan de
regelgeving heeft voldaan. Als bij de oplevering
blijkt dat dit niet het geval is dan heeft de opdrachtgever door de Wkb betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer
de klant vooraf over de manier waarop risico’s
tegen schade worden afgedekt.

Informeren aannemers en
bedrijven

Wat betekent dit voor de
vergunningverlening, toezicht
en handhavingstaken?
De ODR start met een project om in beeld te
brengen welke consequenties deze wet heeft
voor het uitvoeren van de VTH-taken. Zo weten we bijvoorbeeld al dat er een verschuiving

van werk plaatsvindt. Voorafgaand aan de
bouw wordt een belangrijke taak het beoordelen van rapporten en controleren of de
juiste persoon met de juiste instrumenten
werkt. Na de oplevering van het bouwwerk is

Om aannemers en bedrijven goed voor te bereiden op de Wkb gaan we hen na de zomer
informeren over de impact.

‘Serieus’ voorbereiden
op de Omgevingswet
Net als veel gemeenten en de Provincie bereidt de ODR zich voor op de Omgevingswet. Er
is een breed programmaplan, opdrachtgevers spelen samen met de ODR de Serious Game
en er is een regiegroep gestart om binnen Rivierenland beter samen te werken.
Kortom we zijn volop in beweging.

Update
Asbestdakenverbod
Het zal u niet zijn ontgaan. Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De
Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van
het kabinet op 4 juni jl. verworpen. Deze
verwerping verandert niets aan onze
manier van werken als het gaat om asbest.
Meldingen afhandelen en toezicht houden
op saneringen blijft een taak.

Impact programma
asbestdaken

In het programmaplan staat wat de ODR de
komende tijd doet om per 1 januari 2021 de
Omgevingswet uit te kunnen voeren.

Serious Game
Om meer gevoel te krijgen bij de Omgevingswet hebben de Gelderse Omgevingsdiensten de Serious Game gemaakt. Samen
met de gemeenten en Provincie spelen de
medewerkers van de ODR drie games.
Thema’s die aan bod komen zijn Bestuurlijke afwegingsruimte, Klantgericht werken, Participatie, Integraal werken en Ja
mits. Naast inzicht krijgen in wat het
‘Anders werken’ onder de Omgevingswet
betekent, zorgt de Game voor een goede
sfeer, begrip en verbinding met elkaars
werk.

Samenwerken in Rivierenland
Bij de voorbereiding op de Omgevingswet is
een goede samenwerking tussen gemeenten
en Provincie en ODR van belang. De Kring
van gemeentesecretarissen in Rivierenland
heeft aan de projectleiders Omgevingswet

van de gemeenten en Provincie de opdracht
gegeven om samen te gaan werken. Er is een
regiegroep gestart met de projectleiders, het
Waterschap, Rijkswaterstaat en ODR. De
regiegroep bekijkt op welke thema’s er wel of
niet samengewerkt kan worden en hoe.
Onderwerpen waarbij in elk geval wordt
samengewerkt zijn:
• Bestuurlijke afwegingsruimte in relatie tot
het omgevingsplan – is hier een
gezamenlijke systematiek met varianten
voor te bedenken?
• Hoe gaan we om met participatie bij de
omgevingsvergunningen?
• Dienstverlening
• Samenwerking met keten partners
• Invloed van de Omgevingswet op het
VTH-uitvoeringsbeleid

Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op
met de projectleider Omgevingswet van uw
gemeente of van de ODR via Annemieke
Wesselo a.wesselo@odrivierenland.nl.

Wel heeft het impact op het programma dat
we onlangs startten om inwoners en
bedrijven van Rivierenland voor te bereiden
op het asbestdakenverbod. Nog steeds blijft
het programma overeind alleen in een andere
vorm. Hiervoor zijn al voorstellen in
voorbereiding. Ook zullen de ontwikkelingen
in Den Haag nauwgezet worden gevolgd. De
belangstelling voor het thema bestaat echter
nog steeds, zo blijkt uit een recent gehouden
informatieavond.
Woensdag 19 juni bezochten ondernemers en
agrariërs een informatieavond asbest in de
Bommelerwaard. Thema’s waarover we hen
informeerden waren, de aanleiding, redenen
voor het saneren en de aanpak van asbest in
de regio. Ook ontvingen de deelnemers
handige informatie over de praktische
uitvoering en de keuzemogelijkheden. Ruim
60 deelnemers waren enthousiast over de
avond en blij dat de avond ondanks het
actuele nieuws toch door ging.

Vragen
Wilt u meer weten over onze hernieuwde aanpak? Neem dan contact op met Leonard Oerlemans, via l.oerlemans@odrivierenland.nl.

Energiestransitie
Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun
bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven gaan over naar een energiezuinige bedrijfsvoering
omdat het treffen van energiebesparende maatregelen veel voordeel kan opleveren.
Het treffen van energiebesparende maatregelen is niet voor alle bedrijven vrijblijvend. In
het Activiteitenbesluit is bepaald dat het
doorvoeren van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of
minder wettelijk verplicht is voor bedrijven en
meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000
m³ aardgas per jaar verbruiken. Dit zijn de
midden- of grootverbruikers.

Informatieplicht voor bedrijven
Naast de energiebesparingsplicht geldt vanaf
2019 de informatieplicht. Bedrijven die onder
de energiebesparingsplicht vallen rapporteren elke 4 jaar welke energiebesparende
maatregelen zijn getroffen in het e-Loket van
de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
(RVO).

De overheid en het bedrijfsleven willen met
de informatieplicht deze energiebesparing
versnellen en de CO2-reductie in Nederland
een impuls geven.

Heeft het effect?
In Rivierenland zijn we al langer bezig met dit
thema en we zien goede resultaten. In 2018
hebben wij 246 controles uitgevoerd. Hier
onder ziet u een weergave van wat er tot nu
toe is bereikt als het gaat om energie
besparende maatregelen bij bedrijven.

BESPARINGEN 2018

Aanpak
In lijn met het Gelders Energie Akkoord is het
doel om binnen onze regio alle bedrijven die
vallen onder de energiebesparingsplicht ertoe
te bewegen om minimaal de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen te treffen.
Er zijn twee opties om dit voor elkaar te
krijgen.
1. Wortel -Lokken - Stimuleringstraject
	Een manier om bedrijven en instellingen te
motiveren om minimaal aan de besparingsplicht te voldoen is het inzetten van
stimulerings- of worteltrajecten. De ODR
is een partner in diverse stimuleringsprojecten gericht op verduurzaming van bedrijventerreinen.
2. Stok
	De ODR voert voor de opdrachtgevers het
toezicht op het nemen van energiebesparende maatregelen uit. Zo gaan we naar
bedrijven toe, voeren administratieve controles en controles op installaties uit en
adviseren bedrijven over de maatregelen.
De provincie heeft in 2018 en 2019 voor het
uitvoeren van deze controles cofinanciering verstrekt. De cofinanciering bedraagt
50%.

Besparing
elektriciteit kWh

Aantal bomen dat een jaar
lang moet groeien om deze
CO2-uitstoot in hun
biomassa op te nemen

Aantal uren dat een 2.3
Megawatt windmolen moet
draaien om deze uitstoot van
CO2 te voorkomen

5.995.071

196.937

15.751

COLOFON

DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN UITGAVE VAN DE OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND (ODR). DE ODR IS EEN GEMEENSCHAPPELIJKE UITVOERINGSORGANISATIE
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