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Fijne
feestdagen!

Het is niet te geloven, maar er is al bijna
weer een jaar voorbij en er is veel gebeurd.
Vorige maand mocht ik samen met Huug
Derksen en onze bestuurders Kees Zondag
en Sietske Klein ons pand officieel openen.
Ondertussen werkten alle collega’s hard
aan de nieuwe wetsontwikkelingen en
doorgrondden
zij
PFAS,
PAS,
Omgevingswet, de Wkb, Wnra, etc.
Natuurlijk ging ook het reguliere werk
gewoon door. Geen dag is hetzelfde en dat
maakt ons werk zo uitdagend ook in het
nieuwe jaar.
Ik wens u mooie en veilige
feestdagen toe en zie u
graag weer in 2020!
Anne Schipper
Directeur
Omgevingsdienst
Rivierenland

Programmatische aanpak
stikstof vereenvoudigd

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgde afgelopen zomer voor de nodige
aanpassingen in het werk van de ODR. De ontwikkelingen volgden elkaar snel op.
Zo werd 13 november het maatregelen pakket
gepresenteerd voor een daling van de stikstof
uitstoot. De overheid zet in op drie pijlers:
1. Snelheidsverlaging op snelwegen vanaf
maart 2020,
2. Ammoniakreductie via voermaatregelen,
3. Inzet van de al bestaande warme
saneringsregeling.

Gelderse aanpak, de afspraken
in Rivierenland
Op 26 november werd via een kamerbrief infor
matie over de drempelwaarde toegelicht. De
drempelwaarde wordt gezien als manier om op
korte termijn projecten en activiteiten moge
lijk te maken met een geringe stikstof uitstoot.
In Gelderland wordt toegewerkt naar een meer
gebiedsgerichte aanpak waarbij de Gelderse
overheden samen optrekken om de stikstof te
verminderen, de natuur te versterken en de
voortgang van woningbouw, infrastructuur en
andere projecten te bevorderen. Deze aanpak

richt zich vooral op vergunningverlening voor
bedrijven en andere panden dan woningen.
Eerder dit jaar is in Rivierenland besloten dat er
bij een particuliere aanvragen waarbij de bouwkosten minder dan € 45.000 zijn er geen stikstofberekening hoeft te worden aangeleverd.
Vooruitlopend op de Gelderse aanpak is in Rivierenland ook gekeken naar een regionale
aanpak die verruiming mogelijk maakt voor
particuliere woningbouw met een zeer beperkte en tijdelijke uitstoot tijdens de bouwfase.
Dit betekent dat niet bij alle aanvragen een uitgebreide berekening hoeft te worden gemaakt.
Er worden wel extra voorschriften opgelegd om
in de bouwfase de uitstoot zoveel mogelijk te
beperken. Denk aan het gebruik van een (elektrisch) machinepark van jonger dan 2015.
Door deze aanpak worden aanvragers niet onnodig op kosten gejaagd en lopen zij ook geen
vertraging op in de procedure.

In actie voor de natuur
ODR gaat aannemers, inwoners en bedrijven
vooraf informeren over inclusief bouwen
met bijvoorbeeld een factsheet. Zo kan de
aanvrager van een vergunning vooraf al re
kening houden met de natuur. Dit voorkomt
achteraf lange procedures en het helpt de
natuur een handje.

Steenmarterbeheerplan

Sinds de oprichting van de ODR zoeken we steeds naar een goede balans tussen het
mogelijk maken van bouwplannen en het behouden van een goede biodiversiteit in
Rivierenland. De afgelopen periode hebben we onze taakuitvoering natuur onder de loep
genomen en gekeken naar trends en ontwikkelingen die er op ons afkomen. Op basis van
deze evaluatie zijn er voor 2020 een aantal belangrijke natuurthema’s benoemd waar we
aandacht aan gaan besteden.

Soortenmanagementplan
Soms dreigt een beschermde soort, zoals de
steenuil, zijn verblijfplaats kwijt te raken
door bijvoorbeeld de bouw van een nieuw
bouwwijk. Er moet dan een ontheffing wor
den aangevraagd en aangetoond worden dat
men zorgt voor compensatie. Dit is vaak een
langdurig proces. Door voor veelvoorkomen
de beschermde soorten een soortenma
nagementplan te maken kunnen we dit pro
ces versnellen en tegelijkertijd beschermde
soorten echt blijven beschermen. We bekij

ken of we in aanmerking kunnen komen
voor de subsidieregeling die de provincie
kent voor het opstellen van een soortenma
nagementplan.

De steenmarter is een beschermde dier
soort, maar toch kan dit leuke beestje voor
de nodige overlast zorgen. Om goed voor
mens en dier te zorgen gaan we werken met
een steenmarterbeheerplan en gaan we kij
ken hoe we ook de kleine marters zoals een
wezel en hermelijn kunnen blijven bescher
men.

Meer gebruik maken van
beschikbare data in onze
advisering

Bij nieuwbouw of renovatie kun je natuur
integreren in de bouw, ofwel inclusief bou
wen. Denk hierbij aan verblijfplaatsen voor
dieren in gebouwen plaatsen en het benut
ten van daken en gevels voor vegetatie. De

Er is veel data beschikbaar in de Nationale
databank Flora en Fauna die goed gebruikt
kan worden bij onze adviezen. Ook is on
langs uit jurisprudentie gebleken dat de on
derzoekplicht steeds belangrijker wordt en
ook daarbij gaat een goed gebruik van data
ons enorm helpen.
Naast deze belangrijke thema’s gaan we in
zetten op kennisontwikkeling stikstof en
gaan we een verbeterslag doen op de Waboactiviteit met betrekking tot
het aanleggen.

gemeenten Buren en Culemborg. De reguliere
termijn voor het aanvragen is 8 weken. Voor
simpele bouwwerkzaamheden is het onder
bepaalde voorwaarden mogelijk dit te
versnellen (de zogenaamde “flitsvergunning”)
naar 5 dagen. De flitsvergunning is dus een
reguliere aanvraagprocedure, maar dan
versneld. Een flitsvergunning is geen wettelijke
procedure, maar een service die we willen

verlenen aan de
klant. Als hier
goede
ervaringen mee
zijn dan kan het
in heel
Rivierenland
worden
uitgebreid.

Stimuleren natuurinclusief
bouwen

Flitsvergunningen
Vanaf 1 januari start de ODR met
het verlenen van “flitsvergunningen” in
de gemeente Buren en Culemborg
Hoe kunnen we inspelen op de omgevings
wet en onze dienstverlening hierop
aanpassen? Een vraag waar wij ons veel mee
bezighouden. In dit kader start 1 januari 2020
een pilot “flitsvergunningen” voor de

PFAS
PFAS is de laatste maanden een belangrijk onderwerp van gesprek. Enkele stoffen binnen
de PFAS groep worden Zeer Zorgwekkend genoemd. Hoge concentraties van deze stof
hebben een negatief effect op het milieu en mogelijk op de gezondheid. De exacte risico’s
zijn nog onbekend.

Energie
impuls
Al eerder las u in onze
nieuwsbrief over het
project energiebespa
ring, ook in 2020 blijft dit
een belangrijk thema. In 2020
kunnen we gebruik maken
van een landelijke subsidie en
krijgen we uren in natura om be
drijven te controleren en te helpen energiebe
sparende maatregelen toe te gaan passen.
Ook starten we met learning on the job. Me
dewerkers gaan meelopen met specialisten,
zodat ze beter toegerust zijn om energiecon
troles uit te voeren.

Achtergrond
Het RIVM is druk bezig om de effecten van
deze stoffen verder in beeld te brengen. In
Nederland werd de waarde van PFAS die in de
bodem mag zitten uit voorzorg op 0 of 0,1
gezet. In de praktijk bleek dit niet werkbaar,
want op veel plekken in Nederland komen lage
concentraties PFAS in de bodem voor.

Landelijk kader
Om te zorgen voor een oplossing is op
29 november jl. het tijdelijk handelingskader

gewijzigd, waarbij een tijdelijke ‘achtergrond
waarde’ is vastgesteld. Door deze waarde kan
‘schone’ grond weer worden toegepast.
De grootste problemen zijn hiermee opgelost.

Bodemkwaliteitskaart –
lokale invulling
Op basis van het landelijke kader is het
belangrijk lokaal in kaart te brengen wat de
historische belasting is geweest van een
gebied. Zo kan vastgesteld worden hoeveel
PFAS in de bodem zit. ODR werkt nu aan een
bodemkwaliteitskaart PFAS voor Rivierenland.
We verwachten dit het voorjaar 2020 af te heb
ben. De kaart gaat ons samen met de opdracht
gevers helpen in gesprek te gaan en te kijken
wat de situatie is en wat dit voor de betreffende
gemeente kan betekenen.

Koers
Houd uw mailbox als Raadslid in de gaten.
T/m eind februari gaan wij de Raden
informeren over de koers via een
raadsinformatiebijeenkomst .

COLOFON
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