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Wij zijn een gemeenschappelijke 

regeling waarin 8 gemeenten in 

Rivierenland en provincie Gelderland 

deelnemen en samenwerken. Deze 

deelnemers zijn eigenaar en 

opdrachtgever en vormen het bestuur 

Maak kennis met onze 
(nieuwe) bestuursleden

van onze organisatie. Het algemeen 

bestuur(AB) bestaat uit 9 leden. Elke 

deelnemer (8 gemeenten en provincie) 

wijst een lid voor dit AB aan. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen en de 

vorming van de colleges, hebben de 

Nieuw Algemeen en Dagelijks Bestuur ODR 

gemeenten opnieuw bepaald welke 

wethouder deelneemt in het AB.  

Ook bij de Provincie is er een wijziging 

geweest. Aanleiding genoeg om de 

nieuwe bestuursleden aan u voor te 

stellen.  

Van links naar rechts:, Helga Witjes, Michiel Alexander de Raaf, Jacoline Hartman, Monica Wichgers, 

Frank Groen, Kees Zondag, Ans Mol- van de Camp*, Pieter Neven, Nees van Wolfswinkel

* Lid BOGO, Frans van Gelder neemt deel in het AB
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Even voorstellen...
Helga Witjes

Provincie Gelderland

“ODR betekent voor mij ‘een mooie 

samenwerking tussen gemeenten waarbij 

krachten gebundeld zijn.”

Frank Groen

Gemeente Tiel

“ODR betekent voor mij: werk aan de 

winkel.”

Jacoline Hartman

Gemeente West Betuwe 

Ans Mol – van de Camp*

Gemeente West Maas en Waal

“ODR betekent voor mij: een kwalitatieve 

versterking van de gemeente, met veel 

deskundigheid.”

Michiel Alexander de Raaf

Gemeente Maasdriel

Kees Zondag (voorzitter AB en DB)

Gemeente Zaltbommel 

Monica Wichgers

Gemeente Culemborg

“ODR betekent voor mij: vertrouwen; de 

taken voor de gemeente Culemborg 

worden met oog voor onze inwoners en 

leefomgeving uitgevoerd.” 

Pieter Neven

Gemeente Buren

“ODR betekent voor mij: een correcte 

dienstverlening voor onze inwoners en 

bedrijven in Buren.”

Nees van Wolfswinkel

Gemeente Neder-Betuwe

“ODR betekent voor mij: een betrouwbare 

partner aan mijn zij(de)!”

Op maandagavond 12 september mochten wij samen met 

de Regio Rivierenland een raadsinformatiebijeenkomst 

organiseren bij ons op kantoor. We vonden het fijn om een 

aantal raadsleden en ambtenaren van uw gemeenten te 

ontvangen. Wij hebben hen meer verteld over vergunning-

verlening, de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging 

voor de bouw (Wkb). In de presentatie gebruikten we 

voorbeelden uit de praktijk. Voorbeelden van zaken die in 

een gemeente speelden en die we samen met de betrokken 

gemeente hebben opgepakt. Dit sprak tot de verbeelding 

en leverde mooie gesprekken op. De feedback die we 

kregen op de avond was dan ook positief. 

Raadsbijeenkomst 
12 september

Kennismakingsmenu 
voor de colleges

Geacht college, 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer een 

tijdje achter de rug en uw college is volop aan 
de slag. Een mooi moment om u (opnieuw) 
kennis te laten maken met Omgevingsdienst 

Rivierenland (ODR). Wij zijn namelijk iedere dag 
in uw gemeente en in de regio aan het werk om 
de leefomgeving gezond en veilig te maken en te 

houden. Hiervoor werken we intensief samen 
met uw gemeente. Daarom nodig ik u van harte 
uit voor een ontmoeting. Een bijzondere 
ontmoeting, want u bepaalt zelf de inhoud en 
duur van deze kennismaking op basis van een 
keuzemenu.  

Koffie & thee

DESSERT

Presentatie

Meet en greet

Vergaderruimte

Ontvangst met koffie en thee, een Tielse lekkernij en 
een rondleiding door ons kantoor. (half uur tot een uur)

Een vergaderruimte waar u uw collegevergadering kunt 
houden. Wij zorgen voor de  voorzieningen die u nodig 
heeft. 

Een (informele) kennismaking onder het genot van een 
lunch. Ons management schuift dan aan om een hapje 
mee te eten. (ongeveer een uur)

Een presentatie over wat ODR doet en wat wij voor u 
kunnen betekenen. Ook bespreken we een actueel 
onderwerp. U kunt hiervoor vooraf zelf een suggestie 
doen, maar u kunt ook gebruik maken van ons aanbod.
(Ongeveer een uur) Vink hieronder uw keuze aan:
       Toelichting over het gehele proces van vergunning-
       verlening m.b.t. windmolens. 
       Ketentoezicht
       Anders, wij willen graag meer weten over... (vul in)
     

Als dessert bieden wij u een bezoek aan een 
windmolen aan. Erg leuk en interessant! 
(ongeveer een uur)

De keuze is dus aan u. Natuurlijk is het ook 
mogelijk dat u alleen langskomt voor een lunch, 
al dan niet met aansluitend een presentatie. 
En komt een andere dag u beter uit, dan 
houden we daar rekening mee. 

Ik nodig u van harte uit om uw keuze te maken 
door in het menu aan te vinken waar u graag 
gebruik van maakt. Stuur de menukaart retour 
naar  secretariaat@odrivierenland.nl.  Wij nemen 
dan contact met u op om de reservering en het 
menu te bevestigen en uw wensen te bespreken. 

Graag tot binnenkort! 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Vlekke 

Directeur ODR Voor de komende periode bied ik 
u op een dinsdag het volgende

keuzemenu aan >

Keuze Menu DINSDAG

Kom
kennismaken!
  

MENU
Kennismakings

De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer een tijdje achter de 

rug en de (nieuwe) colleges zijn volop aan de slag. Een mooi 

moment om de colleges (opnieuw) kennis te laten maken met 

onze organisatie. Wij zijn iedere dag in uw gemeente en in de 

regio aan de slag om de leefomgeving gezond en veilig te maken 

en houden. Hiervoor werken we intensief samen.  

Daarom nodigt Gerard Vlekke (directeur ODR) de colleges uit 

voor een ontmoeting. Een bijzondere ontmoeting. Alle colleges 

ontvingen onlangs een uitnodiging in de vorm van een menu-

kaart. Zij kunnen dus zelf aan de hand van het keuzemenu 

bepalen hoe de ontmoeting eruit moet zien. Zo kunnen zij kiezen 

voor ontvangst met koffie en thee, een Tielse lekkernij en een 

rondleiding door ons kantoor. Zij kunnen hun collegevergadering 

bij ons op kantoor houden. Zij kunnen kiezen voor een ontmoe-

ting met het management onder het genot van een lunch en voor 

een presentatie over een onderwerp naar keuze. Als dessert 

krijgen zij een bezoek aan een windmolen aangeboden. 

Wij kijken uit naar de eerste reacties op de uitnodigingen en de 

ontmoetingen. 

* Lid BOGO, Frans van Gelder neemt deel in het AB
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Bijdrage handreiking 
leges milieubelastende 
activiteiten

Door de komst van de Omgevingswet 

moeten alle gemeenten de 

legesverordeningen aanpassen. 

Vanuit de Omgevingsdienst NL is hier 

een handreiking voor opgesteld, in 

samenwerking met IPO en VNG. Op 

verzoek van ODNL en VNG heeft 

ODR hierin het voortouw genomen.  

We zijn trots op het eindresultaat. De 

gemeenten in Nederland gebruiken 

deze handleiding nu als basis voor de 

aanpassingen. Dat ODR hier het 

voortouw in heeft genomen en goede 

contacten heeft opgedaan bij de VNG, 

is van grote meerwaarde voor de 

gemeenten in de regio. 

De Omgevingswet
Hoe bereiden wij ons voor  
op de komst van de Omgevingswet?

vergunning check, de aanvraag en de 

afhandeling. Zo krijgen we inzicht in het 

systeem en in het proces en kunnen we in 

kaart brengen welke punten nog om 

aanscherping vragen.

Samen aan de slag met communicatie 

We zijn samen met de communicatiead-

viseurs van de gemeenten aan de slag 

met de communicatie. Zo is er een 

websitepagina gemaakt over de Omge-

vingswet. Inwoners en ondernemers  

lezen hier welke stappen zij moeten 

nemen om hun initiatief te realiseren als 

de Omgevingswet in werking is. Daarbij 

is ook een handreiking opgesteld voor 

het verslag over het te voeren gesprek 

met de omgeving. Daarnaast  hebben we 

samen Q&A’s gemaakt over de Omge-

vingswet en participatie.  En we ontwik-

Op 14 oktober heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat de Omgevingswet 

en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet in werking treden op 1 januari 

2023. De minister heeft de Eerste en Tweede Kamer voorgesteld om de wetten 

in te laten gaan op 1 juli 2023. Dat betekent dat ODR samen met de gemeenten, 

ketenpartners en andere omgevingsdiensten zich blijft voorbereiden op deze 

wetten, maar dat we planningen iets aanpassen.

Wat doen we allemaal?

Trainen medewerkers ODR We trainen 

alle medewerkers in onze organisatie 

(inclusief inhuur en deta-vast) zodat zij 

goed voorbereid zijn op de invoering. De 

trainingen staan in het teken van kennis, 

houding en gedrag en intervisie. We 

oefenen met het online omgevingsloket 

en we behandelen allerlei  casussen uit 

de praktijk. 

Inrichten processen We richten onze 

interne processen anders in op basis van 

de eisen van de nieuwe wetgeving, 

testen deze en passen zaken aan waar 

dat nodig is. 

Oefenen met gemeenten en ketenpartners 

We oefenen samen met gemeenten en 

ketenpartners hoe het in de praktijk gaat. 

Daarin nemen we alle facetten mee; de 

kelen communicatieboodschappen voor 

het verdere proces. 

Toolkit  We hebben een toolkit ingericht 

op onze website voor de gemeenten en 

andere ketenpartners. Hier staat 

informatie over de bruidsschatregels, 

voorbeelden bodemregels en communi-

catiemiddelen.

Advies gemeenten We adviseren RO 

afdelingen van de gemeenten op het 

gebied van lokale regels en normen.

Overleg /afstemming We nemen deel aan 

het landelijk overleg invoering Omge-

vingswet. We overleggen en stemmen 

zaken af met de andere Omgevingsdien-

sten in de provincie Gelderland. We zijn 

organisator van de regiegroep omge-

vingswet Rivierenland met daarin alle 

projectleiders Omgevingswet vanuit de 

gemeenten en ketenpartners.

DSO ODR verzorgt namens de gemeen-

ten het opnemen van lokale wet- en 

regelgeving in het landelijke digitale loket 

(DSO)



Nieuwsbrief Oktober 2022

Andere rollen en taken initiatiefne-

mers, aannemer, gemeente en ODR

De Wkb heeft als doel om te zorgen 

voor meer en beter toezicht op de 

kwaliteit van bouwwerken. Deze wet 

heeft gevolgen voor de taken en rollen 

van de initiatiefnemer, de aannemer,  de 

gemeenten en ODR. Voorheen contro-

leerde het bevoegd gezag of een 

gebouw voldeed aan de wettelijke eisen. 

Dit gebeurt voortaan door onafhanke-

lijke kwaliteitsborgers. Dit doen zij 

tijdens het ontwerpen en op de 

bouwplaats. Zij worden ingeschakeld 

door de initiatiefnemer van de bouw. De 

Binnen 5 werkdagen een (bouw) 

vergunning? Dit kan! Twee jaar geleden 

zijn we een pilot gestart voor het 

verlenen van flitsvergunningen. Normaal 

duurt de afhandeling van een (bouw)

vergunningaanvraag 6 - 8 weken. Een 

flitsvergunning verlenen we in 5 

werkdagen, als deze aan bepaalde eisen 

voldoet. De gemeenten Buren, Culem-

borg en Neder-Betuwe deden mee aan 

de pilot. Omdat de pilot zo succesvol is, 

breiden we deze werkwijze uit naar 

andere gemeenten in Rivierenland. We 

starten binnenkort met de gemeente 

Zaltbommel. 

Wil een inwoner een vergunning voor 

een dakkapel, erfafscheiding, reclame 

uiting of kozijnwijziging? Dan kan hij 

hiervoor een flitsvergunning aanvragen 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Binnen 5 werkdagen een  
(bouw) vergunning. Het kan! 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat tegelijk in met de Omgevingswet.  

Ook op deze wet bereiden we ons voor. 

We breiden deze 

mogelijkheid uit naar 

andere gemeenten in 

Rivierenland 

aannemer krijgt een grotere verant-

woordelijkheid. Hij is verantwoordelijk 

voor de gevolgen van alle gebreken in 

de bouw, ook na oplevering.

Webinar en communicatie aannemers 

en architecten

Wij konden ons voorstellen dat een 

aantal aannemers en architecten zich 

nog niet hebben voorbereid op de komst 

van deze wet. Daarom organiseerden wij 

voor deze bedrijven een webinar over de 

Wkb. Tijdens dit webinar kregen zij van 

een professional uitleg over de wet, wat 

deze wet voor hen betekent en hoe zij 

zich voor kunnen bereiden. Hier was veel 

animo voor. Wij hebben het webinar 

opgenomen. Dus u kunt het webinar 

terugkijken. Heeft u interesse? Stuur een 

e-mail naar communicatie@odrivieren-

land.nl, dan ontvangt u van ons de link.

Informatiecampagne initiatiefnemers

Inwoners met bouwplannen weten 

waarschijnlijk nog niet van de komst van 

deze wet en wat dat voor hen betekent. 

Daarom starten we een informatiecam-

pagne zodra bekend is wanneer de wet 

ingaat. Dit doen we samen met de 

gemeenten.

Als de aanvraag aan al deze voorwaarden 

voldoet, kan een flitsvergunning worden 

aangevraagd.

De afgelopen 2 jaar zijn zo’n 35 

vergunningaanvragen binnen 5 

werkdagen afgehandeld door ODR. 

Hiervoor is nauw samengewerkt met  

het Gelders Genootschap voor 

welstandadvies. Nu is het tijd om de 

werkwijze, om sneller vergunningen te 

verlenen, uit te breiden. Het is de 

bedoeling dat dit voor het einde van het 

jaar voor alle gemeenten in Rivierenland 

mogelijk is. 

als hij voldoet aan een aantal eisen:

•  De aanvraag moet volledig zijn en dus 

alle gegevens en bijlagen moeten 

aanwezig zijn. 

•  De bouwwerkzaamheden moeten 

passen binnen het bestemmingsplan. 

•  Welstand moet het plan positief 

beoordelen. 

•  Het pand is geen monument.  

•  Het plan ligt niet in een beschermd 

stads- of dorpsgezicht. 

•  Bij het digitaal aanvragen moet 

duidelijk aangegeven worden dat het 

om een flitsvergunning gaat. 

mailto:communicatie@odrivierenland.nl
mailto:communicatie@odrivierenland.nl
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Basisgegevens monumenten
   binnenkort digitaal  
en via een kaart beschikbaar

Daarom hebben wij aan de gemeenten 

voorgesteld om voortaan het gemeente-

lijk erfgoed te registreren en beschikbaar 

te stellen via het platform van de 

Erfgoedregistratie Standaard (https://

erfgoedregistratie.nl/). Wij nemen 

daarbij het voortouw en zorgen voor de 

invoer van de basisgegevens van de 

gemeentelijke monumenten. Verschil-

lende gemeenten in onze regio hebben 

hiermee ingestemd.

Daarom zijn wij nu bezig om voor die 

gemeenten de monumenten in de 

Erfgoedregistratie Standaard te 

plaatsen. Deze gemeenten hebben hun 

gemeentelijke monumentenlijsten en 

redengevende beschrijvingen (beschrij-

vingen waarom het object monumentaal 

is) met ons gedeeld zodat wij deze 

basisgegevens kunnen invoeren. Wij 

verwachten hier aan het einde van het 

jaar mee klaar te zijn. Het zou mooi zijn 

als deze gegevens daarna ook nog 

aangevuld worden met foto’s, tussen-

tijdse waarderingen, gegevens over 

verbouwingen etc. Dan kunnen inwoners 

en medewerkers van de gemeente alle 

informatie over de gemeentelijke 

monumenten op één locatie inzien. 

Wat is het voordeel van de  

Erfgoedregistratie Standaard?

1.  De locaties van de monumenten 

kunnen duidelijk, niet alleen tekstueel 

maar ook op kaart, weergegeven 

worden. Het voordeel hiervan is dat de 

informatie over monumenten voor 

iedereen beschikbaar is. Hopelijk 

kunnen monumenten zo beter 

beschermd worden in de toekomst.

2.  Alle beschikbare gegevens per 

monument (denk daarbij aan de 

locatie, korte samenvatting, 

redengevende beschrijving, foto’s, 

documenten omtrent aanwijzing 

monument of sloop monument) 

kunnen in de Erfgoedregistratie 

Standaard gekoppeld worden.

3.  De gegevens uit de Erfgoedregistratie 

Standaard (gekoppelde documenten 

uitgezonderd) kunnen ook 

geëxporteerd worden. Door deze 

exportfunctie is het mogelijk om de 

locaties en de basisgegevens van 

monumenten te delen op eigen 

websites.

Heeft u vragen over dit proces of in 

hoeverre monumenten van uw gemeen-

te zijn geregistreerd? Dan beantwoorden 

wij deze graag. Neem daarvoor contact 

op met Elisa van Veldhuizen,  

medewerker archeologie en cultuurhis-

torie, e.vanveldhuizen@odrivierenland.nl 

Als de Omgevingswet ingaat, zijn gemeenten verplicht de 

gegevens over hun erfgoed (monumentenlijsten, lijsten 

karakteristieke panden, redengevende beschrijvingen e.d.) 

digitaal en via een kaart beschikbaar te stellen. 

https://erfgoedregistratie.nl/
https://erfgoedregistratie.nl/
mailto:e.vanveldhuizen@odrivierenland.nl
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Informatiebijeenkomsten bodemviewer  
en grondverzetviewer voor  

medewerkers gemeenten en voor ondernemers

Update Organisatie Ontwikkeltraject
Begin maart zijn we gestart met een organisatie 

ontwikkeltraject. Onze omgeving verandert snel. Er zijn 

zoveel maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen 

waarvoor wij aan de lat staan. Er gebeurt veel om ons heen. 

Dit vraagt om een andere manier van werken en een andere 

organisatiestructuur. De eerste stap in dit proces is dat we 

een nieuwe hoofdstructuur hebben gekozen. Deze bestaat uit 

een 3 hoofdige directie (algemeen directeur met 2 adjunct-

directeuren) met daaronder een laag teamleiders. Voor de  

2 vacatures van adjunct-directeur is een interne 

sollicitatieprocedure doorlopen. Marcel Keijman en  

Martin Groeneveld zijn in deze functie benoemd. 

Wij hopen begin 2023 de detailstructuur te implementeren 

en te starten met de opgaven vanuit het organisatie-

ontwikkelplan om te komen tot een nieuwe manier van 

werken.   

Deze vinden plaats op 18 oktober en 27 

oktober 2022 van 19.00 tot 21.00 uur. 

We hebben daarvoor een groot aantal 

bedrijven rechtstreeks benaderd. Maar 

ook hebben we de bedrijfscontactfuncti-

onarissen van de gemeenten gevraagd 

om deze informatie met de bedrijven te 

delen. 

De feedback die we tijdens de bijeen-

komsten ontvangen, nemen we mee in de 

doorontwikkeling van de systemen. 

Direct, zonder wachttijd en zonder kosten de bodeminformatie 

inzien? Dat kan tegenwoordig! 

Wij hebben de afgelopen jaren gewerkt 

aan een geoviewer. Met deze geoviewer 

kan iedereen op elk moment en koste-

loos zien welke bodeminformatie 

beschikbaar is. Ook onze grondverzet-

viewer is vernieuwd en aangepast aan 

het nieuwe bodembeleid in Rivierenland. 

In deze grondverzetviewer is te zien of 

grond binnen de regio Rivierenland van 

locatie A naar locatie B kan worden 

verplaatst.

Informatiebijeenkomsten 

medewerkers gemeenten

Deze viewers zijn handig voor medewer-

kers van de gemeenten die te maken 

hebben met het opvragen van bodemin-

formatie en grondverzet, bijvoorbeeld bij 

onderhoud aan wegen of de ontwikkeling 

van een woningbouwproject. Om de 

viewers onder de aandacht te brengen, 

geven wij presentaties bij de gemeenten 

op kantoor. 

Informatiebijeenkomst ondernemers 

grondverzet

Daarnaast organiseren wij ook 2 

informatieavonden voor ondernemers 

die te maken hebben met grondverzet. 
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Vrije veldcontroles milieu en melding 

activiteitenbesluit

Als een ondernemer een bedrijf wil starten op een locatie, 

moet er vaak een melding in het kader van het Activiteitenbe-

sluit gedaan worden. Of dat nodig is, kan de ondernemer 

checken met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). 

Veel ondernemers weten dat niet. Daarom houden wij vrije 

veldcontroles milieu. Wij gaan persoonlijk langs bij bedrijven 

die nog niet in ons bestand van milieubedrijven staan. Als 

tijdens zo’n bezoek blijkt dat de ondernemer wel een melding 

had moeten doen, leggen we dit aan hem uit. We geven advies 

en reiken een speciale flyer uit met uitleg. De ondernemers 

krijgen daarna de tijd om alsnog een melding te doen. Als het 

nodig is, helpen we hen daarmee. Soms komen we ook bij 

bedrijven met gevaarlijke situaties. Dan leggen we de onderne-

mer uit welke risico’s er zijn en welke maatregelen nodig zijn 

om deze te voorkomen.

We hebben positieve ervaringen met deze controles. Vaak 

weten ondernemers niet dat zij een melding moeten doen. Zij 

waarderen het dat we langs komen en uitleg en advies geven. 

ODR te gast bij Platform voor Ondernemers Neder-Betuwe

Het uitvoeringsprogramma
milieu 2023 is in concept klaar

Op 12 september was onze collega Abel van der Wal 

aanwezig bij de bijeenkomst Platform voor Ondernemers in 

Neder-Betuwe. Hij gaf daar een presentatie over het succes 

en de aanpak van de vrije veldcontroles milieu in de regio. 

Ook vertelde hij over de rol van ODR. De avond werd door de 

aanwezigen positief beoordeeld. 

Veel ondernemers kennen ODR vooral vanuit handhaving en 

klachtenbehandeling. De beeldvorming over ODR is daardoor niet 

altijd positief.  Zij waren blij verrast door onze open en meeden-

kende houding. We vinden het namelijk belangrijk de verbinding 

op te zoeken en er samen met ondernemers uit te komen. We 

informeren waar kan, maar zijn ook streng waar moet, zoals 

wanneer er kans is op ernstige milieuschade. 

Het was een positieve bijeenkomst. We zijn van plan om ook bij 

ondernemersbijeenkomsten in de andere gemeenten een 

presentatie te geven. Heeft u interesse of wilt u horen wat 

mogelijk is? Neem dan contact op met Abel van der Wal,  

a.vanderwal@Odrivierenland.nl 

Afspraken uitvoering VTH beleid

Hoe we elk jaar uitvoering geven aan dat 

beleid, bepalen we samen met de 

gemeenten en ketenpartners en leggen 

we vast in het Uitvoeringsprogramma 

Milieu. Afgelopen periode werkten we 

samen aan het uitvoeringsprogramma 

voor 2023. We spraken met elkaar af dat 

we prioriteiten stellen op basis van risico. 

De risico’s voor de volksgezondheid en 

veiligheid wegen het zwaarst. We maken 

onderscheid tussen bedrijven met een 

hoog, gemiddeld en laag risico. Bedrijven 

met een hoog risico controleren we 

vaker en uitgebreider dan bedrijven met 

een gemiddeld risico. Bedrijven met een 

laag risico controleren we alleen als we 

signalen hebben dat er iets mis is, zoals 

een klacht. 

Ook zetten we meer in op preventie, 

door meer te doen aan communicatie en 

voorlichting. Bijvoorbeeld als het gaat 

om de toenemende geluidsoverlast van 

airco’s of warmtepompen. Verder 

hebben we in 2023 weer veel aandacht 

voor het opsporen van onbekende 

activiteiten. Via het ruimtelijk milieutoe-

zicht (vrije veldcontroles) gaan we actief 

op zoek naar onbekende activiteiten op 

bedrijventerreinen en in het buitenge-

bied. Zo dragen we bij aan de doelen van 

het keurmerk veilig buitengebied. Een 

ander thema waar we in 2023 actief mee 

aan de slag gaan zijn de zeer zorgwek-

kende stoffen (ZZS). Dit zijn stoffen die 

ernstige schade kunnen veroorzaken aan 

mens en natuur. In 2022 hebben we een 

analyse uitgevoerd door welke bedrijven 

deze stoffen mogelijk gebruikt worden. 

In 2023 informeren we deze bedrijven 

zodat zij zich bewust worden van de 

gevaren. Ook gaan we hierop controle-

ren en vergunningen aanscherpen zodat 

we de emissie van deze stoffen naar de 

leefomgeving kunnen beperken.

Uitvoeringsprogramma VTH milieu 2023

Het uitvoeringsprogramma VTH milieu 

2023 is in concept klaar. Binnenkort kan 

het door de ambtelijk opdrachtgevers 

worden vastgesteld. Het uitvoeringspro-

gramma vormt, voor de taken die daar 

onderdeel van uitmaken, de inhoudelijke 

basis voor het werkprogramma 2023 dat 

op dit moment wordt opgesteld en dat 

uiteindelijk ter vaststelling wordt 

aangeboden aan de colleges van B&W 

van elke gemeente.

Samen met de gemeenten in de regio hebben we het regionaal VTH beleid 

opgesteld. In dit beleid staat wat de gemeenten willen bereiken met 

vergunningverlening, toezicht houden en handhaving en waar de prioriteiten liggen. 

We houden in het beleid rekening met belangrijke actualiteiten en ontwikkelingen 

zoals energietransitie, grondverzet, huisvesting arbeidsmigranten en stikstof. Dit 

regionaal VTH beleid is vastgesteld door de meeste gemeenten in onze regio. 

mailto:a.vanderwal@Odrivierenland.nl
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De resultaten vanuit ons klanttevreden-

heidsonderzoek zijn bekend. Onze 

doelstelling is 80%, daar scoren we 

boven. Wij zijn erg blij met dit resultaat. 

Klantgericht werken is één van de 

speerpunten in onze organisatie. 

Meerwaarde bieden met onze dienstver-

lening. Maar dit betekent niet dat we nu 

stil gaan zitten. We blijven ons ontwik-

kelen en verbeteren. Als een inwoner, 

bedrijf of gemeente met ons in contact is 

geweest, dan vragen wij hen naar hun 

ervaring over de manier waarop zij een 

besluit of advies hebben gekregen. Wij 

vragen hen naar de algemene dienstver-

Het buitengebied is mooi, maar ook 

vaak aantrekkelijk voor criminelen. Het 

is o.a. in trek als het gaat om dumpingen 

van chemisch- en drugsafval, 

ondermijning en diefstal van diesel, 

materialen en kostbare 

landbouwmachines. Het is dus 

belangrijk om deze problemen 

Positieve resultaten  
klanttevredenheidsonderzoek 

Samenwerken aan  
   een Veilig Buitengebied

lening, samenwerking, communicatie en 

bereikbaarheid. Na ontvangst van deze 

reacties nemen wij telefonisch contact 

op, wanneer de klant dit aangeeft. Juist 

uit dit gesprek halen we veel informatie 

om onze dienstverlening te blijven 

verbeteren.   

De gemeente Buren ontving onlangs als 

1e gemeente in Gelderland-Zuid het 

certificaat ‘Veilig Buitengebied’. Deze 

gemeente heeft samen met de stakehol-

ders de veiligheidsproblemen in kaart 

gebracht, oplossingen gezocht en is 

gestart met het nemen van maatregelen 

zoals het geven van voorlichting. 

inzichtelijk te maken en samen aan te 

pakken. Deze samenwerking is dan ook 

de kracht van het project Veilig 

Buitengebied. Het zorgt voor korte 

lijnen en verbetert de onderlinge 

communicatie. Door informatie beter te 

delen, kunnen gerichte maatregelen 

worden genomen. 
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COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). ODR is een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie 

van 8 gemeenten en de provincie Gelderland. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u bestuurder, raadslid, statenlid of medewerker 

bent van een deelnemende gemeente of de provincie. Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief? Mail dan ‘abonneren nieuwsbrief 

ODR’ naar communicatie@odrivierenland.nl. De ODR nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.

Communicatie ODR – OKTOBER 2022

ODR beschikt over 
twee wolfwerende noodsets 

Preventieve maatregelen 

Het is dus belangrijk dat schapen- en geitenhouders hun vee 

beschermen en preventieve maatregelen nemen. Want als de 

wolf niet bij de schapen of geiten kan, dan richt hij zich op wild. 

De provincie geeft subsidie voor het treffen van preventieve 

maatregelen. De wolvenconsulent kan ondernemers adviseren 

en helpen bij het doen van een aanvraag. Meer weten of hulp 

nodig? Stuur een bericht naar wolvencommissie@gelderland.nl.

Wolfwerende noodsets

Verspreid over de provincie zijn er ook wolfwerende noodsets 

beschikbaar. Veehouders kunnen die tijdelijk lenen als er wolven 

in de buurt zijn waargenomen en hij nog geen preventieve 

maatregelen heeft genomen. Wij hebben ook 2 wolfwerende 

noodsets in huis. Ondernemers die deze willen gebruiken, 

kunnen hiervoor contact opnemen met een speciaal calamitei-

tennummer 026- 359 99 99. 

Zo’n noodset bestaat uit 8 flexinetten van 50 meter, 1 zware 

kwaliteit schrikdraadapparatuur en 2 aardpennen van 1 meter.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wolf en de wolvencommissie? Zie  

www.gelderland.nl/themas/natuur/natuur-beheren-en-ontwikke-

len/dieren-beschermen-en-beheren/de-wolf/de-wolvencommissie

De wolf is weer terug in Nederland. Dat is voor veel mensen wennen. Vooral voor schapen- en 

geitenhouders. De wolf gaat namelijk voor de meeste prooi met de minste inspanning.
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