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0. Bestuurssamenvatting 
 
Bestuur   
In 2017 is er 1 wijziging in de personele samenstelling van het Dagelijks en Algemeen 

Bestuur geweest. Mevr. Agnes Schaap heeft per 1 mei 2017 als gevolg van de aanvaarding 

van het Burgemeesterschap in de gemeente Renkum het Algemeen Bestuur verlaten en is 

per die datum vervangen door de heer Titus Burgers als vertegenwoordiger van de 

Gemeente Wijchen.    

 

Uitvoering programma’s  
 
Vergunningverlening  
In 2017 zijn 633 milieu gerelateerde vergunningverleningszaken afgerond. Het betreft hier 

een optelsom van alle reguliere en uitgebreide Wabo-procedures met de activiteit milieu, 

de meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, Besluit landbouw en het Besluit 

mobiel breken, de vooroverleggen en alle specialistische adviezen. Daarnaast zijn er per 

31 december 2017 nog 240 milieu gerelateerde vergunningverleningszaken lopend. Voor 

de activiteit bouwen zijn er 4.561
1
 producten afgerond in 2017. Dit is een zeer forse 

toename ten opzichte van 2016 want toen zijn 2.411 producten afgerond.     

 
Handhaving en toezicht 
De totale planning van alle uitvoeringsprogramma’s (HUP) voor 2017 opgeteld bedroeg 

1.072 initiële controles. Werkelijk zijn 1.054 controles van de verschillende HUP’s 

uitgevoerd. Dit is 98% van het totaal.  Daarnaast hebben wij in totaal 740 bouwdossiers 

afgerond voor gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en de provincie Gelderland. 

Alle meldingen / milieuklachten van burgers zijn opgevoerd in de webapplicatie S@men. 

Dagelijks worden deze klachten opgepakt en in behandeling genomen. Er zijn 707 

milieuklachten binnen gekomen. Hiervan hebben er 52 geleid tot handhaving. 

Daarnaast zijn er 418 bouwklachten binnengekomen.  

 

Brzo en complexe vergunningverlening 
In 2017 zijn 56 BRZO-inspecties en 111 Wabo controles in Gelderland en Overijssel (zowel 

provinciaal als gemeentelijke bevoegd gezag) uitgevoerd. In 2017 zijn 296 complexe 

milieugerelateerde vergunningverleningszaken afgerond in het stelsel van Gelderse 

omgevingsdiensten. Het betreft hier een optelsom van alle reguliere en uitgebreide 

Wabo-procedures met de activiteit milieu, de meldingen in het kader van het 

Activiteitenbesluit, Besluit landbouw en het Besluit mobiel breken, de vooroverleggen en 

alle specialistische adviezen bij complexe bedrijven Daarnaast zijn er per 31 december 

2017 nog 218 milieu gerelateerde vergunningverleningszaken lopend. 

 

 

 

 

 

                                                                 
 
1
 Het betreft hier alleen de zaken die zijn gestart in het systeem van de ODRN; oude zaken uit Squit-Beuningen 

zijn niet meegenomen in dit overzicht.  
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Bedrijfsvoering  
 
Personeel 
Het ziekteverzuim over 2017 is 6,95% (2016 was dit 4,60%). De meldingsfrequentie van 

0,96  ligt ruim onder de landelijke norm van 1,50.  

Met alle medewerkers is er in 2017 een voortgangsgesprek gevoerd. Ook het 

beoordelingsgesprek is met bijna alle medewerkers gehouden als we tenminste de maand 

januari 2018 ook meenemen bij het jaar 2017. 

 
Communicatie 

 
De belangrijkste thema’s die 2017 kleurden waren de breedplaatvloeren en 

balkonconstructies. Aanleiding daarvan was een ingestorte parkeergarage in Eindhoven 

dat landelijk bekend werd en gevolg kreeg. Ook in de regio Nijmegen riep dat vragen op 

vanuit de pers. Daarnaast waren er verschillende onderzoeken die uitwezen dat een 

aantal balkonconstructies onvoldoende scoorden op veiligheid.  

In 2017 is veel aandacht besteed aan het online zichtbaar maken van ODRN.  

Er is een nieuwe website opgezet, in samenwerking met de Gelderse Omgevingsdiensten. 

Zo zijn we niet alleen zichtbaar als ODRN, maar ook herkenbaar als één van de 7 Gelderse 

Omgevingsdiensten 

 

Klanttevredenheid 

De ODRN streeft naar tevreden klanten. In 2017 is een kritische prestatie indicator 

bepaald met opdrachtgevers voor de mate van klanttevredenheid op diverse producten 

en diensten. Deze KPI is gesteld op 80% klanttevredenheid. In bijlage 9.5 zijn de resultaten 

van de in 2017 uitgevoerde onderzoeken per opdrachtgever weergegeven. De ODRN 

scoort voor alle uitgevraagde producten en diensten een klanttevredenheid van ruim 86%.  
 

 

Financiën  
Het jaar 2017 is afgesloten met een voordelig exploitatieresultaat van 730.002 euro. Net 

als in eerdere jaren valt op dat er voor inhuur fors meer is uitgegeven dan wat er aan 

budget via vacatureruimte beschikbaar was.  Voor de in 2017 ontvangen extra opdrachten 

was [gedeeltelijke] inhuur noodzakelijk.  Naast de gerealiseerde, maar niet begrote 

subsidieopbrengsten ad 310.000 euro  dragen deze extra opdrachten bij aan het 

voordelige exploitatiesaldo.  Dit omdat wij op het totaal van inhuurkosten en 

overheadkosten versus het totaal aan doorberekening van deze kosten (uren x tarief) een 

positief resultaat hebben kunnen behalen van plm. 300.000 euro. We constateren wel dat 

bij het afsluiten van nieuwe inhuurcontracten de prijs per uur stijgt en zullen dus zeer alert 

moeten blijven dat er op inhuur geen tekort ontstaat en we in de toekomst met  een 

nadelig exploitatietekort worden geconfronteerd.  
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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag (incl. de jaarrekening 2017) van de Omgevingsdienst Regio 

Nijmegen (ODRN). Qua opzet sluit dit jaarverslag aan bij de eerder uitgebrachte 

Bestuursrapportage (BERAP) uitgebreid met de voor de jaarafsluiting noodzakelijke 

onderdelen, zoals balans en verplichte paragrafen. 

2. Terugblik 2017 
De ODRN realiseert zich dat vier jaar na oprichting in 2013 een moment is ontstaan dat de 

organisatiedoelen die in 2013 zijn meegegeven worden herijkt. Immers de doelen die in 

2013 zijn meegegeven zijn gehaald.  

De besparing is ingevuld, de organisatie staat en werkt.  

Er worden geen tekorten geboekt en de programma’s worden voor iedere opdrachtgever 

gehaald. Last but not least is de ODRN, zoals ook de opdracht was, in 2016 overgegaan op 

outputfinanciering.  

In 2017 heeft de ODRN een start gemaakt met de herijking van de missie en strategie. De 

herijking van de visie is in gesprek met in- en externen gedaan.  

Belangrijk punt binnen die visie is dat de ODRN als organisatie de dienstverlening nabij de 

opdrachtgevers en met gevoel voor de wensen van de partijen buiten verricht.  

Die wens hebben zowel de bestuurders als bedrijven en inwoners.  

De gerichtheid die de ODRN vanaf 2013 heeft op het organiseren van de primaire 

processen en het leveren van afgesproken producten moet meer in balans komen met de 

wensen die bestuurders en externen hebben op het gebied van een betrokken 

dienstverlening en nabijheid.  

 

Om veranderingen in de wijze van werken vorm te geven en ons als organisatie voor te 

bereiden op de Omgevingswet heeft het bestuur van de ODRN een bedrag beschikbaar 

gesteld dat wordt gehaald uit een jaarlijks overschot. 

  

In 2017 heeft de ODRN geïnvesteerd in de kwaliteit van  dienstverlening in relatie tot het 

behalen van de afgesproken prestaties.  

Aandacht wordt gegeven aan de verbinding in termen van nabijheid en verbetering van 

kwaliteit dienstverlening. We hebben daarvoor baliefuncties ingericht op de 

gemeentehuizen van onze partners.  

Daarnaast houden we in onze opleidingsplannen rekening met de ontwikkeling van 

vaardigheden en competenties van onze medewerkers. Hiervoor is budget gereserveerd 

en is in ons opleidingsprogramma geld gereserveerd. 

De ODRN is van mening dat iedere medewerker klantgericht, omgevingsbewust flexibel en 

gericht op samenwerking moet zijn. Naast de competenties die vanuit de functie worden 

bepaald zijn dit de organisatiecompetenties waar eenieder aan moet voldoen. 

De ODRN heeft in 2017 permanent gekeken in hoeverre voldaan wordt aan de 

kwaliteitscriteria 2.1. Daar waar nog opleidingen van medewerkers nodig zijn worden deze 

in het opleidingsprogramma 2018 gepland. 

Een zorgelijk punt is dat met de economische voorspoed er problemen zijn goede 

medewerkers te werven. Dit is een probleem dat zich in het hele Gelderse stelsel en zelfs 

landelijk voor doet. 
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Binnen OD.NL is een opleiding omgevingskunde in voorbereiding die vanaf 2018 van start 

gaat. Hier zouden landelijk de 29 omgevingsdiensten nieuw, jong personeel van aan 

kunnen trekken. 

  

De ODRN in het stelsel van 7 Gelderse Omgevingsdiensten   

In 2016 heeft Lysias de werking van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten 

geëvalueerd. De hoofdconclusie was dat het Gelders stelsel bestaansrecht heeft en 

adaptief is.  In 2017 is een programma uitgevoerd dat de aanbevelingen van Lysias heeft 

doorgevoerd. Dit betekent dat het stelsel de toekomstvragen, zoals bijvoorbeeld de komst 

van de Omgevingswet, aan kan.  Een van de aanbevelingen had betrekking op het 

centreren van de complexe vergunningverlening. Dat is einde 2017 doorgevoerd. De 

ODRN is vanaf 2018 binnen het Gelders stelsel verantwoordelijk voor de complexe 

vergunningverlening  waarvoor de provincie bevoegd gezag is. 

 

BRZO-Uitvoering 

Vanaf 2014 hebben wij vanuit de positie als één van de 6 BRZO-omgevingsdiensten actief 

de voorbereidingen getroffen om bij de wijziging van bevoegd gezag van de BRZO 

bedrijven naar de provincies per 1 januari 2016 slagvaardig van start te gaan.  

De ODRN heeft met de provincies Overijssel en Gelderland nu definitieve afspraken 

gemaakt over de uitvoering van de BRZO taak. Daar waar die taak voor de provincie 

Gelderland al geheel bij de ODRN lag is dat nu ook voor de provincie Overijssel vanaf 1 

januari 2018 het geval. Overigens heeft de provincie Overijssel het besluit genomen niet 

deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling van de ODRN, maar als opdrachtgever 

te fungeren. De mandaten, DVO, de werkwijze en de gebruikte systemen zijn met de 

provincie Overijssel en Gelderland afgesproken, afgestemd en afgesloten.  

Op basis van het gegeven mandaat, dat voor deze taak door beide bevoegde gezagen is 

neergelegd, hebben de provincies Gelderland en Overijssel een goede opdracht 

geformuleerd. Daarbij heeft de ODRN de verplichting zich te verantwoorden over de 

voortgang van uitvoering van dat programma. Het personeel dat de BRZO-taak uitvoert 

voor vergunningverlening, toezicht en handhaving volgt een verplicht opleidingsplan dat 

getoetst is aan de kwaliteitscriteria. Op dit onderdeel is de werving van nieuw personeel 

extra lastig en dat maakt de uitvoering van de BRZO-taak kwetsbaar. 

  

In het programma Impuls - het gezamenlijk programma van de zes BRZO-

omgevingsdiensten - is de ODRN portefeuillehouder van het programma onderdeel 

vergunningen. De harmonisatie van vergunningvoorschriften, het beheer van die 

voorschriften en het uniform gebruik ervan is één van de belangrijke doelstellingen van dit 

deel van het programma. Het meerjarenprogramma dat de zes BRZO-diensten uitvoeren is 

een vertaling van de ambities die de gedeputeerden in de Bestuurlijk Adviescommissie 

hebben neergelegd.  

  

Uitvoeringsprogramma 2017 

Het uitvoeringsprogramma 2017 is gestoeld op outputfinanciering. Dat betekent dat ieder 

van onze partners een programma heeft laten uitvoeren waarvan de prijzen in de 

Producten- en dienstencatalogus (PDC) staan opgenomen. De kwaliteit van elk van die 

producten komt voort uit vastgestelde wet- en regelgeving en door de partners 

vastgestelde beleidskaders. 

Lopende het programmajaar is de informatie over de voortgang van het programma 

scherper geworden. Als ODRN hebben wij hard gewerkt de sturingsinformatie naar onze 
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opdrachtgevers in 2017 te verbeteren. De inzet van de verschillende tools die nodig zijn 

voor programmering, facturatie en managementinformatie zijn lopende 2017 goed 

ingeregeld.   

  

Voor een goede invulling door de ODRN van het uitvoeringsprogramma van ieder van de 

partners is het opdrachtgeversoverleg van groot belang. Hier wordt het programma 

besproken en ook de bijsturing die nodig is. We hebben als dienst het 

opdrachtgeversoverleg en daarbij horende accounthouderschap in 2017 serieus ingevuld. 

De zakelijke relatie met het bevoegd gezag -de opdrachtgever- wordt kwalitatief in balans 

gehouden door met de partners te praten over de kwaliteit van de uitvoering. Oftewel: 

niet alleen de kwantiteit van het uitgevoerde programma is belangrijk maar ook de 

kwaliteit of het effect van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma naar de omgeving.  

Dat blijft een belangrijk punt van aandacht. De Omgevingswet zal in 2021 in werking 

treden. De uitvoering van de omgevingsplannen die de partners opstellen zal voor een 

belangrijk deel door de ODRN worden uitgevoerd. Dat vraagt om een andere rol die nu 

moet worden ingezet. De ODRN heeft een project op de Omgevingswet in 2017 ingezet. 

De projectleider van dit project trekt ook in het Gelders stelsel de implementatie van de 

Omgevingswet. Oefenen in pilots en het opleiden van medewerkers zal de komende tijd 

belangrijk zijn. 

  
Bouwtaken gemeenten Beuningen en Heumen 

Op 1 januari 2017 heeft de gemeente Beuningen de niet-verplichte BRIKS-taken in de 

richting van de ODRN overgedragen.  

In 2017 heeft de ODRN zich voorbereid om voor de gemeente Heumen de vrijwillige 

bouwtaken uit te gaan voeren. Wij hebben daartoe samen met deze gemeente een 

workload opgesteld en daar de kostprijs tegen aan gezet. Op 1 januari 2018 zal de 

gemeente Heumen deze taken overdragen. 

 

Wet private kwaliteitsborging 

De Tweede Kamer is op 21 februari 2017 akkoord gegaan met het wetsvoorstel van 

minister Plasterk (BZK) over kwaliteitsborging in de bouw. Volgens het wetsvoorstel krijgt 

iedere consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere 

bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt 

door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.  

Het wetsvoorstel is behandeld in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft het 

wetsvoorstel niet aangenomen en voor aanvulling teruggestuurd naar de minister. 

Alhoewel het dossier niet controversieel is verklaard, heeft het nieuwe kabinet nog geen 

stappen op dit dossier genomen. Het invoeren van deze wet is zelfs onwaarschijnlijk 

geworden. Definitieve besluitvorming vanuit het ministerie moet nog volgen op dit 

dossier. 

 

Dienstverleningsovereenkomst met de gastheer 

De huisvesting en de andere PIOFAH-taken worden door gastheer Nijmegen geleverd. In 

de dagelijkse gang van zaken gaat het best goed, maar natuurlijk zijn er onderdelen welke 

geoptimaliseerd kunnen worden waarbij wij denken aan het beheer van onze WRS-

applicatie en de prestatie van het computernetwerk.  

Overleg daarover vindt plaats als onderdeel van de evaluatie die wij in 2017 met de 

gastheer hebben afgerond. In het voorjaar 2018 zal dan de keuze worden gemaakt of en 

op welke wijze de gastheerovereenkomst met de gemeente Nijmegen wordt voortgezet. 
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3. Bestuur ODRN 
 

Aflopen GSP: LAGO en CARUWO voor de Gelderse omgevingsdiensten 

Het Gelders Sociaal Plan (GSP) is destijds opgesteld om de personele en arbeidsrechtelijke 

consequenties van de vorming van de omgevingsdiensten goed te borgen. Dit GSP liep op 

1 april 2017 af. Inmiddels waren een aantal bepalingen al opgenomen in de CARUWO 

gedurende de afgelopen periode. Voor een aantal overige aspecten is in het Centraal 

Georganiseerd Overleg (CGO) gesproken over het vervolg op het GSP. Dit heeft geleid tot 

overeenstemming over het vaststellen van een Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling 

Gelderse Omgevingsdiensten (LAGO) en een Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-

werkverkeer. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. 

Daarnaast in verband met modernisering van de arbeidsvoorwaarden heeft het bestuur 

eveneens besloten in te stemmen met een aantal aanvullende 

arbeidsvoorwaardenregelingen zoals de invoering individueel keuzebudget IKB en de 

tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. 

 

Doorontwikkeling Gelders stelsel:  Plan van aanpak  en Statuut voor het 

voorzittersoverleg Gelderse Omgevingsdiensten 

Binnen het stelsel van omgevingsdiensten heeft een evaluatie van de werkwijze van het 

stelsel plaatsgevonden. Na het eerste rapport is een nadere opdracht verstrekt voor de 

uitwerking daarvan in de vorm van een Plan van Aanpak. Dit plan is in 2017 door het 

Algemeen Bestuur nadrukkelijk  besproken en heeft het bestuur aangegeven dat men met 

het Plan van Aanpak en de daarin voorgestelde te zetten stappen instemt. Een van de 

aspecten betrof het versterken van de rol van het Voorzittersoverleg. Hiervoor is een 

Statuut opgesteld en met dit statuut is door zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur 

ingestemd. 

 

Producten- en Dienstencatalogus ODRN 2017 en tarieven 

De ODRN werkt met een Producten- en Dienstencatalogus. De Producten- en 

Dienstencatalogus (PDC) is de basis voor de werkplannen en het facturatieproces naar 

onze opdrachtgevers. Jaarlijks wordt de PDC geüpdatet  om de outputfinanciering zo goed 

mogelijk te kunnen uitvoeren en worden de tarieven bepaald. 

 

Jaarverslag klachten  

Het verslag van de klachtencoördinator is uitgebracht en besproken door het Dagelijks 

Bestuur. Daarin wordt door de coördinator verslag gedaan van de in 2016 binnengekomen 

klachten. Het Algemeen Bestuur heeft dit Jaarverslag voor kennisgeving aangenomen.  

 

Europese energie richtlijn (EED) 

Sinds 2016 staat de zogenaamde EED  de Europese Energie Directive ofwel Europese 

Energie richtlijn standaard op de agenda voor het Algemeen Bestuur. Binnen het bestuur 

is wethouder P. de Klein ambassadeur geworden en heeft hij met alle deelnemers 

gesproken over de impact van deze richtlijn voor het werk van de ODRN en de 

deelnemers. Hierover zal begin 2018 nader worden bericht. Een in opdracht van het 

bestuur op te stellen Plan van Aanpak is gereed gekomen en vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur. 
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Ontwikkelbudget 

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met een ontwikkelbudget met ingang van 2017. 

De omgeving ontwikkelt zich continue zowel in bestuurlijk als maatschappelijk opzicht. Dat 

vraagt om innovatie en (door)ontwikkeling, zowel ten aanzien van de organisatie als 

gedrag van medewerkers. Dat geldt voor iedere organisatie met een maatschappelijke 

taak maar  zeker ook voor een uitvoerende organisatie als de ODRN, die de schakel vormt 

tussen het bestuur en haar omgeving en het gezicht is naar buiten.  Het budget zal ingezet 

worden op 5 pijlers zoals de Omgevingswet, cultuuraspect medewerkers, de 

doorontwikkeling van het zaakregistratiesysteem, WRS, aan ondersteuning van de 

bedrijfsvoering en communicatie. De financiering wordt gehaald wordt uit een percentage 

van de loonsom inclusief inhuur van 1% dat voor de komende jaren in de begroting met 

ingang van 2019 wordt verwerkt.  

 

Dienstplan 

Op 1 april 2013 is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) gestart. Op basis van het 

Bedrijfsplan ODRN (vastgesteld mei 2012) en het Uitvoeringsplan (vastgesteld december 

2012) is de ODRN door de deelnemers ingericht. De eerste jaren was het Dienstplan 2014-

2016 richtinggevend voor het uitvoeren van acties met als doel het realiseren van onze 

ambitie. Om een professionele organisatie in conditie te zijn is het belangrijk continu te 

leren en verbeteren. Vervolgstappen zijn nodig om daaraan invulling te geven. In het 

dienstplan 2017-2018 biedt ODRN een doorkijk naar de doorontwikkeling die de ODRN de 

komende jaren wil doormaken en de weg waarlangs ze haar ambities wil realiseren. Dit 

geschiedt op basis van een tiental programma’s waarbinnen concrete projecten en 

plannen worden opgepakt. De programma’s zijn: Leiderschap, Strategie en beleid, 

Management van medewerkers, Middelen en Processen, Klanten en partners, 

Medewerkers, Maatschappij, Bestuur en financiën  en als laatste Verbeteren en 

vernieuwen. Het Algemeen Bestuur heeft hiermee ingestemd.  

 

Notitie Herverdelingsaspecten binnen de output financiering 

De ODRN is op 1 januari 2016 begonnen met outputfinanciering. De Regionale 

Adviesfunctie (RAF) heeft in haar rapportage omtrent de Begroting 2017 verzocht om een 

notitie hoe de ODRN omgaat met herverdelingseffecten binnen outputfinanciering 

(-2%/+2% regel). Vorig jaar is op advies van de Adviescommissie bij een voorliggende 

rapportage besloten eerst ervaring met een jaarrekening met outputfinanciering op te 

doen en deze ervaring te verwerken in een nieuwe rapportage. Het bijzondere aan de  

rapportage is dat de 2% regel (deelnemers zijn verplicht bij de afname van producten 

binnen de marge +2 - -2% te blijven) is losgelaten. Omdat dat principe is losgelaten zijn 

afspraken gemaakt indien een situatie ontstaat dat de minimumafzet - nodig om de vaste 

kosten gedekt te houden – niet gehaald wordt. Het bestuur kon zich vinden in de nieuwe 

opzet en heeft conform besloten. 

 

Evaluatie gastheerovereenkomst 

ODRN heeft met de gemeente Nijmegen een zogenaamde gastheerovereenkomst 

afgesloten bij de start. In de afgelopen jaren zijn hierop bijstellingen gedaan omdat de 
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situatie anders is gebleken dan vooraf ingeschat. Deze overeenkomst wordt geëvalueerd 

dat zal leiden tot een aanpassing van de overeenkomst. 

 

 

Evaluatie ODRN: “DOOR” 

Gedurende 2016 is een traject gestart met betrekking tot de organisatie ODRN. De ODRN 

is nu een aantal jaren actief en bezien wordt in hoeverre de organisatie zoals die is 

vormgegeven in 2012-2013 nu nog voldoet met een doorkijk naar ontwikkelingen zoals de 

Omgevingswet. In de vergaderingen is daar een aantal malen mondeling verslag van 

gedaan. In 2017 is dit traject verder voortgezet en is op gezette tijden het bestuur over de 

voortgang geïnformeerd. 

 

Diverse overige onderwerpen 

Zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur hebben ingestemd met de zogenaamde 

BERAP, Bestuursrapportage over stand van zaken van de geleverde producten en diensten 

per 1 oktober 2017.  Daarnaast is een nieuw Treasury-statuut en een nieuwe Financiële 

verordening ex artikel 212 Gemeentewet resp. 216 Provinciewet  vastgesteld. Ook is 

besloten tot nieuwe interne mandaatsregelingen ODRN en is het Delegatiebesluit 

ingetrokken. Beide vanwege de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.  Het 

onderwerp Circulaire economie is eveneens besproken en zal in 2018 vaker terugkomen. 

Tot slot hebben het Dagelijks en Algemeen Bestuur ingestemd met het controleprotocol 

voor de controle van de jaarrekening 2017 en hebben Ernst & Young opdracht verstrekt 

de controle van de rekening ter hand te nemen. 
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4. Uitvoering programma’s 
  

4.1 Vergunningverlening 
 
Wat doen we?        
Voor de gemeente Nijmegen, gemeente Berg en Dal, gemeente Beuningen  en de 

Provincie Gelderland  verzorgen we “WABO-breed” de vergunningverlening. Dat betekent 

dat we zowel de vergunningverlening voor milieu als de zogenaamde Briks-taken 

(bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) verzorgen. Daarnaast verlenen we voor de 

gemeente Nijmegen op grond van de APV en Leegstandswet enkele vergunningen 

(bouwobjecten, woningonttrekking en leegstandsvergunning). 

  

Voor de gemeenten Heumen, Druten en Wijchen verzorgen we de vergunningverlening 

voor het onderdeel milieu.  De ODRN stelt voor de hele provincie voor de zogenaamde 

complexe bedrijven de omgevingsvergunningen op voor het onderdeel milieu. De 

verantwoording van deze activiteiten vindt plaats in hoofdstuk 4.3. Daarnaast heeft de 

afdeling Vergunningverlening Briks de Omgevingsdienst Achterhoek geadviseerd bij de 

bouwactiviteiten. 

 

Wat hebben we bereikt? 

Inmiddels zijn met alle deelnemers werkafspraken gemaakt over de te volgen werkwijzen 

en te hanteren procedures in het kader van vergunningverlening. Wat hierbij opvalt is dat 

er een grote verscheidenheid is aan processen en systemen. Hierdoor is de werkwijze voor 

iedere deelnemer verschillend. In de bijlage 9.3 is per gemeente een overzicht gegeven 

van de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening en 

handhaving. 

 

Wabo-vergunningen met activiteit milieu 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal milieu gerelateerde zaken 

per opdrachtgever die in 2017 zijn afgerond. Het betreft hier een optelsom van alle 

reguliere en uitgebreide WABO-procedures met de activiteit milieu (V53 tm V56, V81 en 

V95), de meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit (V13), het Besluit mobiel 

breken (V12) en het Besluit Bodemkwaliteit (V14) en de vooroverleggen (V5). Daarnaast 

worden het verstrekken van specialistische adviezen weergegeven (afval A1, bodem A2, 

geluid A3, hogere waarden Wet geluidhinder A4, lucht en geur A5, licht A6, externe 

veiligheid A7, ruimtelijke ordening A8, milieu bij bouwactiviteiten A9, actualisatietoets 

vergunningen A10, EVOA-melding A11 (Europese VOorschriften voor het vervoer van 

Afval) en het beoordelen van rapportages A12). De codes verwijzen naar de Producten- en 

Dienstencatalogus (PDC).  
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Opdrachtgever Aantal afgerond Aantal Lopend 

 2016 2017 2016 2017 

Beuningen 145  109 17  23 

Druten 158  93 23  29 

Berg en Dal 82  88 31  27 

Heumen 36 25 9  11 

Nijmegen 324 221 111  102 

Wijchen 85 97 38  48 

Provincie Gelderland (incl. BRZO) 135  113   

Totaal 965 633 342  240 

 

 

 Het aantal milieugerelateerde zaken is terug op het niveau van 2015. In 2016 was 

een aanzienlijke stijging te zien ten opzichte van 2015. 

 In dit overzicht zijn nu ook alle vergunningen voor BRZO-bedrijven meegeteld bij de 

opdrachtgever provincie Gelderland. Vorig jaar stonden deze aantallen van BRZO-

bedrijven met gemeentelijk bevoegd gezag buiten onze regio in de paragraaf 

Complexe vergunningverlening.  

 

Wabo-vergunningen met de activiteit bouwen      

De ODRN voert de WABO-taak Briks uit voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en 

Nijmegen en de provincie Gelderland. In 2017 zijn er voor de activiteit Bouwen in totaal 

4.561 producten afgerond. Hiervan zijn 887 bouwactiviteiten voor de gemeente Berg en 

Dal, 340 bouwactiviteiten voor de gemeente Beuningen (het betreft hier alleen de zaken 

die zijn gestart in het systeem van de ODRN, oude zaken uit Squit
2
 Beuningen zijn niet 

meegenomen in dit overzicht) en 3.104 bouwactiviteiten voor de gemeente Nijmegen 

afgerond.  

 

Opdrachtgever 
Afgeronde 
producten 

waarvan afgeronde 
bouwzaken (V30) 

Aantal lopende 
producten 

Waarvan lopende 
bouwzaken (V30) 

 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Berg en Dal 887 541 215 135 124  42 121 

Beuningen* 340 
 

126   38  19 
 

Nijmegen 3.104 1817 801 457 728  156 514 

Druten 66 - - - 2  -  

Heumen 1 - - - 3  -  

Wijchen 163 - - - 4  -  

Provincie .. 53 41 12 ..  .. 46 

Totaal 4.561 2.411 1.183 604 899 Nb. 217 681 

 

 

 

                                                                 
 
2
 In 2017 zijn in Squit 360 uitgevoerde bouwinspecties geregistreerd. 

*Exclusief Squit registraties  
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Voor de gemeenten Druten, Heumen en Wijchen voert de ODRN sinds 1 januari 2017 de 

sloopmeldingen met asbest uit (V10). Het aantal vermelde producten in bovenstaande 

tabel betreft deze sloopmeldingen.  

 

 

4.2 Handhaving en toezicht 
 
Wat doen we?  
Voor alle partners is een handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 (HUP) opgesteld met te 

controleren bedrijven en uit te voeren projecten. Voor de gemeenten Berg en Dal, 

Beuningen en Nijmegen is daarnaast ook een werkplan gemaakt op het gebied inspecties 

Briks. Het HUP voor de 6 regiogemeenten en de provinciale bedrijven in het ODRN-gebied 

omvat 1.072 geplande milieucontroles voor 2017. Alle bedrijven zijn ingedeeld in 

categorieën (A1 t/m D4/5). Per categorie is gerekend met het kengetal uit de 

productencatalogus. 

 

Wat hebben we bereikt?  

Er zijn 1.054 milieucontroles van de verschillende HUP’s uitgevoerd. Dit is 98% van het 

totaal. In de tabel in hoofdstuk 5 staan de toezicht- en handhavingsactiviteiten opgesomd. 

De gerealiseerde getallen geven de werkzaamheden over 2017 weer. Verderop in het 

jaarverslag  worden per opdrachtgever de cijfers nader uitgewerkt. 

 

 
Producten milieu gepland voor 2017 werkelijk uitgevoerd 2017 

Aantal controles 1.072 1.054 (98%) 

Aantal melding in S@men 665 707 

Aantal klachten leiden tot handhaving 66 52  

Aantal hercontroles 702 858  

Aantal Voornemen LOD 183 300 

Aantal LOD 51 85 

   

Producten bouw   

Aantal geïnspecteerde bouwdossiers 740 596 

Aantal klachten 418 788 

 
 
 
Producten milieu 

Alle meldingen/milieuklachten van burgers worden opgevoerd in de web applicatie 

S@men. Dagelijks worden deze klachten opgepakt en in behandeling genomen. Er zijn 707 

milieuklachten (in 2016: 711) binnen gekomen. Hiervan hebben er 52 geleid tot een 

controlebezoek (in 2016: 28). Na een forse toename in het aantal milieuklachten in 2016, 

stabiliseert zich dit in 2017.  

 
Producten bouw  

In 2017 zijn een groot aantal projecten BRIKS toezicht uitgevoerd voor diverse 

opdrachtgevers. Deze zijn niet in bovenstaande aantallen van uitgevoerde bouwinspecties 

opgenomen. Het betreft de volgende projecten: 

 Inventarisatie Breedplaatvloeren Nijmegen; 
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 Vragen over draagkracht ondergrondse parkeergarages en ROC’s te Nijmegen; 

 Inventarisatie Balkons Nijmegen; 

 Aanpak reclame Nijmegen; 

 Kamerbewoning (50 kamers) te Nijmegen i.s.m. VRGZ; 

 Advisering Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Nijmegen; 

 Bijzondere handhavingsprojecten woonwagencentra Nijmegen; 

 Bijzondere handhavingsprojecten ondermijning IGP Beuningen, Nijmegen en 

Wijchen; 

 Toepassing RVS in zwembaden Beuningen, Berg en Dal en Nijmegen; 

 Onderzoek veiligheid Galerijflats Nijmegen (Heseveld: 222 appartementen die 

gerenoveerd worden); 

 Brandveiligheid Zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven Berg en Dal; 

 Verwerken overgedragen BRIKS zaken Beuningen en Berg en Dal; 

 Werkgroep asbestdakenverbod voor alle opdrachtgevers; 

 Bouwpiket voor alle opdrachtgevers; 

 Calamiteit asbest in straalgrit voor alle opdrachtgevers; 

 Inschieters evenementen Nijmegen (bijv. Stevensloop, 7-heuvelenloop, 

Marikenloop, Concert Robbie Wiliams, 4-daagse, etc.); 

 Inzet en advies bij calamiteiten: 

o Explosie Van Broeckhorststraat, brand Honig, inzet politie Meijhorst, CO-

melding Hessenberg Nijmegen; 

o Herstel Jan Linders n.a.v. brand oudjaar Lent; 

o Brandstichting Zwembad Culemborg; 

o Brand bedrijfspand Zevenaar; 

o Dakschade Doetinchem; 

o Spoorbrug (constructieve veiligheid incl. inspectie en rapport) Berg en 

Dal; 

o Geluidsproject van de Provincie Gelderland Dieren; 

o Inspectie en opstellen advies van boerderij te Maurik; 

 

 

Trends 

1. Het percentage hercontroles milieu is gestegen. Tot en met 2015 hanteerde de ODRN 

een hercontrole percentage van 50%. In 2016 en 2017 is dit verhoogd naar 67%. Het 

percentage hercontroles in 2017 is 81%. Ook het aantal voornemens last onder 

dwangsom is de laatste jaren toegenomen. Gelet hierop kan wellicht worden 

geconcludeerd dat het naleefgedrag van de milieuvoorschriften afneemt.  Maar een 

van de oorzaken van deze toename is ook dat de laatste tijd is geïnvesteerd in 

toename van kennis bij de toezichthouders en uniformering van het toezicht, onder 

meer door middel van gebruik van digitale checklisten met ingang van 2017. 

 

2. Het aantal milieuklachten blijft hoog en de bouwklachten nemen sterk toe.  

 Er zijn 707 milieuklachten (in 2016: 711) binnen gekomen. Hiervan hebben er 52 

geleid tot een controlebezoek (in 2016: 28). Na een forse toename in het aantal 

milieuklachten in 2016, stabiliseert zich dit nu in 2017. 

 Er zijn 788 bouwklachten (in 2016: 323) ingediend. Het aantal bouwklachten is 

exponentieel toegenomen. Dit aantal is inclusief de circa 400 gasmeldingen die 

de ODRN van Liander ontvangen heeft in 2017.  
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 Het indienen van klachten is vereenvoudigd (webapplicatie S@men) en daarmee 

laagdrempeliger. Alle meldingen van burgers worden als klacht opgevoerd in de 

web applicatie S@men. Dagelijks worden deze klachten opgepakt en in 

behandeling genomen.  

 De bouw is aangetrokken. Meer activiteiten bouwen kan een factor vormen voor 

meer potentiële hinder en daarmee een toename in klachten.  

 

 
 

4.3 BRZO en complexe vergunningverlening 
 
Wat doen we? 

De ODRN is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied 

van de majeure risicobedrijven. Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's 

Zware Ongevallen (BRZO) voor zowel milieu als bouwen in Oost Nederland (Overijssel en 

Gelderland).  Daarnaast gaat het om bedrijven die vallen onder categorie 4 van Bijlage 1 

van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Op 1 januari 2017 ging het om in totaal 51 

bedrijven (46 BRZO- en 5 RIE-bedrijven categorie 4). De ODRN heeft voor de taken van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risicobedrijven het mandaat 

gekregen van de provincies Gelderland en Overijssel. In dat kader zijn ook 

dienstverleningsovereenkomsten gesloten. 

De vergunningverlening, toezicht en handhaving van de majeure risicobedrijven in 

Nederland worden door zes BRZO-omgevingsdiensten in Nederland uitgevoerd. De zes 

BRZO-omgevingsdiensten werken intensief met elkaar samen. 
 

Wat hebben we bereikt? 

De samenwerking tussen de BRZO-omgevingsdiensten en provincies is geïntensiveerd. 

Daarbij wordt ook nauw samen gewerkt met de andere handhaving partners zoals 

inspectie SZW en de veiligheidsregio’s. In 2017 heeft de provinciale bestuurlijke 

adviescommissie VTH de meerjarenafspraken BRZO vastgesteld (MJA). De looptijd van 

deze afspraken is dezelfde als de collegeperiode van gedeputeerde staten, namelijk tot 

maart 2019. 

Met deze MJA hebben de provincies aangegeven dat zij, samen met de zes BRZO-

Omgevingsdiensten, willen komen tot een excellente uitvoering van de VTH-taken bij 

majeure risicobedrijven in Nederland. Om ervoor te zorgen dat deze uitvoering in heel 

Nederland op een zo uniform mogelijke wijze plaatsvindt, zijn er projecten gestart om de 

taakuitvoering binnen de zes BRZO-OD’s te optimaliseren. Hierbij moet u denken aan: 

 een altijd actueel overzicht van de vergunningen; 

 het vooraf afstemmen van vergunningen met BRZO-bevoegde partners; 

 accounthouderschap (een gelijke aanpak voor concerns met meerdere 

vestigingen in Nederland om een landelijke VTH-uitvoering); 

 toezicht houden op basis van een risicogericht model; 

 analyse van meldingen ongewone voorvallen; 

 het actueel houden van kennis en kunde van de VTH-medewerkers.  
 

Deze vertaling is neergelegd in een uitvoeringsprogramma met een looptijd en fasering tot 

en met 2019, die is vastgesteld in de provinciale bestuurlijke adviescommissie VTH (BAC) 

van 6 april 2017. Financiering van het uitvoeringsprogramma is opgedeeld in een deel 

vaste kosten en een deel flexibele kosten, hetgeen ook in de BAC is vastgesteld. Het 
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programma wordt gefinancierd door de provincies en door het Ministerie van 

Infrastructuur & Milieu via het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid. 

Inmiddels is gestart met de projecten binnen het uitvoeringsprogramma en is een deel van 

de projecten al aan de implementatiefase toe. Na implementatie van het project binnen 

de ODRN, wordt het regulier werk van de ODRN. Hiervoor hebben de betreffende BRZO-

OD’s structureel geld nodig om de neergelegde ambities waar te kunnen maken.  

 

Uitvoeringsprogramma inspecties 

In de onderstaande tabel staan de toezicht activiteiten opgesomd m.b.t. de BRZO-

inspecties, WABO-inspecties en beoordelingen veiligheidsrapportages (VR) in Gelderland 

en Overijssel. De tabel laat het geplande aantal uit de BRZO jaarplanning zien naast de 

gerealiseerde getallen tot 31 december 2017. Zoals uit de tabel blijkt zijn meer 

werkzaamheden verricht dan van te voren gepland. 

  
BRZO Oost Gepland 

in 2017 

Gereed 

Per 31-12a 

Aantal BRZO controles 50 56 

Gelderland 35 41b 

Overijssel 15 15 

 

Aantal WABO controles c  

 

100 

 

111 

Gelderland 

Overijssel 

82 

18d 

83 

28 

   

Beoordeling VR 5 16e 

 

 

 

a. De uitgevoerde controles zijn inclusief die controles die al wel zijn uitgevoerd, maar nog 

niet geheel administratief zijn afgerond. 

b. Bij enkele bedrijven zijn meerdere BRZO-inspecties uitgevoerd. 

c. Dit betreft zowel controles gericht op milieuaspecten als controles gericht op 

bouwaspecten. 

d. De systematiek in Overijssel is anders. Er wordt niet gestuurd op aantallen controles, 

maar op benodigde tijd om aspecten bij een bedrijf te controleren. Hierdoor worden geen 

aantallen controles gepland. Voor de bedrijven in Overijssel is daarom bij de planning 

uitgegaan van 1 controle per bedrijf.  

e. inclusief het afronden van beoordelingstrajecten van in 2016 ingediende 

veiligheidsrapporten 

 

 

VERGUNNINGVERLENING BIJ COMPLEXE BEDRIJVEN 

Wat doen we? 

De ODRN verzorgt de vergunningverlening voor het onderdeel milieu voor complexe 

bedrijven in Gelderland. We verzorgen deze vergunningverlening, behalve voor de ODRN, 

voor de zes overige Omgevingsdiensten (OD’s) in Gelderland. Hierbij zijn wij 

verantwoordelijk voor de inhoud en totstandkoming van de vergunning voor het aspect 

milieu terwijl de OD waar de aanvraag wordt gedaan (lokale omgevingsdienst) 

verantwoordelijk is voor het proces. Wij leveren de vergunningen aan in de vorm van een 

advies. De lokale omgevingsdienst verzorgt (afhankelijk van mandaat) o.a. publicatie en 

verzending van de vergunning. 
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Wat hebben we bereikt? 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal afgeronde en lopende 

vergunningenprocedures per omgevingsdienst in Gelderland.  

Omgevingsdienst Afgeronde procedures Lopende procedures 

 2017 2016 2017 2016 

Achterhoek (ODA) 77  85  70 60 

Regio Arnhem (ODRA) 40 34  28  27  

De Vallei (OddV) 49 32  26  29  

Noord Veluwe (ODNV) 55 32  34  33  

Rivierenland (ODR) 34 42  33  27  

Veluwe IJssel (OVIJ) 41 42  27  29  

Totaal 296  267  218  205  

 

 

 

Met de andere OD’s is er frequent contact over de diverse procedures en producten. Dit 

intensieve overleg is noodzakelijk om de voortgang van de procedures te waarborgen en 

om de communicatie met partijen en belanghebbenden op niveau te houden. Deze 

communicatie zal nog toenemen vanwege  het groter wordende belang van de 

omgevingsdialoog. 

 

Het aantal zaken waarvoor de ODRN advies levert aan een andere OD in het stelsel, is 

gestegen van 267 afgeronde zaken in 2016 naar 296 in 2017. De stijging kan worden 

verklaard door het gunstige economische tij waardoor er meer geïnvesteerd kan worden 

en er een grotere vergunningenvraag ontstaat.  
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4.4 Projecten 
 
Binnen het programma Advies en Projecten wordt de behandeling van bezwaar- en 

beroepschriften tegen door ons genomen besluiten uitgevoerd voor zover deze binnen 

het aan ons verleende mandaat vallen.  Daarnaast worden binnen dit programma de 

juridische advieswerkzaamheden uitgevoerd die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan 

onze vergunningverlenings- en handhavingsprocessen. Te denken valt bijv. aan juridische 

adviezen op het gebied van de invoering van de Omgevingswet of adviezen over de 

opzet/inhoud van een gemeentelijke legesverordening v.w.b. de aan ons gemandateerde 

taken. Voor wat betreft Projecten gaat het om specifieke projecten en opdrachten die 

buiten de  gebruikelijke werkzaamheden van het werkplan vallen.  In hoofdstuk 4.5 is een 

specificatie van de projecten/opdrachten opgenomen.  

 

In 2017 zijn een aantal specifieke projecten opgepakt die vanuit het ministerie I&M zijn 

opgelegd. Zo is er gestart met het onderzoek naar de afvallende galerijen (ongeval 

Leeuwarden).  

Vanuit archiefonderzoek bij de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Nijmegen en zijn 

eigenaren met een potentieel gevaarlijke galerij per brief aangeschreven dat er 

constructief onderzoek verricht moet worden. Eén eigenaar heeft tot op heden nog geen 

gevolg hieraan gegeven. 

 

Daarnaast is een parkeergarage in Eindhoven ingestort als gevolg van het verkeerd 

toepassen van zogenaamde ‘bollen- breedplaatvloeren’. Voor de gemeente Nijmegen is 

archiefonderzoek gestart en zijn de potentieel gevaarlijke objecten per brief 

aangeschreven. Daar waar nodig is meteen actie ondernomen.  
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4.5 Wat heeft het gekost? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kosten binnen het werkplan 
 
Onderstaand een overzicht van de kosten (voor de deelnemers) op de verschillende 
onderdelen.  
 

Omschrijving Berg en Dal Beuningen Druten Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal 

Vergunning behandelen 783.673 326.115 163.274 29.309 2.618.559 218.542 789.989 4.929.461 

Uitvoeren toezicht 680.339 231.317 118.144 99.608 2.325.820 248.764 775.536 4.479.527 

Handhaven 4.305 9.713 979 405 7.656 3.884 5.480 32.422 

Adviseren 251.129 121.242 86.050 13.158 498.223 71.484 447.433 1.488.719 

Projecten en speciale opdrachten 44.058 261.529 3.181 3.340 293.338 40.680 631.187 1.277.314 

Subtotaal kosten werkplan 1.763.502 949.916 371.628 145.821 5.743.596 583.354 2.649.625 12.207.443 

Mutatie onderhanden werk 31.539 25.438 22.730 10.765 49.691 5.009 257.912 403.085 

Totaal kosten werkplan 1.795.041 975.354 394.359 156.585 5.793.288 588.364 2.907.537 12.610.528 

 
 
 
Dit betreffen kosten gemaakt binnen de afspraken van het werkplan 2017.  Dit werkplan 

wordt aan het begin van elk dienstjaar met de deelnemers gemaakt waarbij het financieel 

kader het geraamde bedrag in de ODRN-begroting is, eventueel aangevuld met bijzondere 

afspraken.      

 

werkplan; 
12.610.528 

NIGT; 288.218 

bovenregionaal; 
1.633.300 

diverse 
opdrachten; 

918.886 

subsidies; 
309.718 
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Mutatie onderhanden werk (OHW) 

Per balansdatum van 31 december 2017 is een veelvoud van producten onderhanden. Er 

zijn uren aan besteed maar deze uren zijn nog niet gefactureerd omdat de afspraak is dat 

wij voor de producten met een vaste prijs deze pas factureren nadat het product gereed 

is. Wel is  de waarde van het werk dat verricht is bij de deelnemers bij wijze van voorschot 

als onderhanden werk in rekening gebracht.   In totaal vertegenwoordigt dit onderhanden 

werk per balansdatum 31 december 2017 een waarde van 1.638.085 euro (vorig jaar per 

31 dec 2016 was dit 1.235.000). In onderstaand overzicht de mutatie OHW 2017 per 

deelnemer  

 

 
 
 
 
Zetten we de werkelijke bedragen af tegen de begrote bedragen dan ontstaat volgend 
beeld: 
 
 

Omschrijving Berg en Dal Beuningen Druten Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal 

Geraamd in primitieve begroting 1.408.200 498.200 381.600 204.300 5.003.700 419.500 1.252.600 9.168.100 

begrotingswijziging nr. 1 wegens: 
       

0 

Bouwtaken 
 

537.000 
     

537.000 

Extra inspecties 
    

300.000 
  

300.000 

BRZO en RIE4 taken 
      

984.000 984.000 

Kst. risicokaart  overheveling van 
NIGT  naar werkplan       

110.000 110.000 

Asbest- en bodemtaken       18.000   93.000 
  

111.000 

Totaal begroot na wijziging 1.408.200 1.035.200 381.600 222.300 5.303.700 512.500 2.346.600 11.210.100 

Aanvullende afspraken 245.236 161.515 3.649 32.052 185.912 -3.374 325.193 950.185 

Totaal exploitatiebegroting 1.653.436 1.196.715 385.249 254.352 5.489.612 509.126 2.671.793 12.160.283 

        
  

werkelijke kosten  werkplan 1.795.041 975.354 394.359 156.585 5.793.288 588.364 2.907.537 12.610.528 

        
  

realisatie % 109% 82% 102% 62% 106% 116% 109% 104% 

 
 
 
 
 
Al met al kan worden geconcludeerd dat de werkplannen in ieder geval financieel zijn 

gerealiseerd. Opvallend is wel het lagere percentage bij Heumen. Daar zal nader 

onderzoek naar worden gedaan.     

Omschrijving 
Berg en 

Dal 
Beuningen Druten Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal 

Onderhandenwerk 1 jan 2017 188.000 65.000 32.000 25.000 750.000 65.000 110.000 1.235.000 

Afloop 2017 175.435 62.022 31.273 21.948 680.021 60.932 74.077 1.105.709 

Toevoeging onderhanden 2017 206.974 87.459 54.003 32.713 729.713 65.941 331.989 1.508.793 

Saldo onderhandenwerk 31 dec 2017 219.539 90.438 54.730 35.765 799.691 70.009 367.912 1.638.085 

         

Mutatie onderhandenwerk 31.539 25.438 22.730 10.765 49.691 5.009 257.912 403.085 
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Controleverschillen, nog te verrekenen 
Bij controle op de jaarrekening heeft de accountant geconstateerd dat er in de facturering 

een geringe afwijking is opgetreden. Na annulering van een product werd  toch het 

starttarief in rekening gebracht.  Dit systeemfoutje is inmiddels in ons systeem 

gecorrigeerd.  Dit  leidt er toe dat we nog 32.479 euro aan onze deelnemers terug dienen 

te betalen.  

 

Omschrijving 
Berg en 

Dal 
Beuningen Druten Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal 

nog te betalen 
aan 

3.716 3.869 2.183 3.323 12.981 2.977 3.430 32..479 

         

         

 

 

Daarnaast is ook de onderhandenwerkpositie aan correctie onderhevig. De bepaling van 

het OHW is  (en dient) meteen per de eerste werkdag van het nieuwe jaar te worden  

gedaan.  Bij het opschonen van de data die wij, zoals gebruikelijk voor elke factuur, voor 

de slotfactuur 2017  in januari 2018  hebben uitgevoerd hebben enkele acties ook  

gevolgen voor de hoogte van het onderhandenwerk. 

 

 

 

Omschrijving 
Berg 

en Dal 
Beuningen Druten Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal 

Nog te ontvangen van 5.859 1.516 0 0 66.567 1.076 25.717 100.735 

         

 

 

 
 
Na correctie ziet de onderhandenwerk positie er als volgt uit: 
 

Omschrijving Berg en Dal Beuningen Druten Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal 

Onderhandenwerk 1 jan 2017 188.000 65.000 32.000 25.000 750.000 65.000 110.000 1.235.000 

Afloop 2017 175.435 62.022 31.273 21.948 680.021 60.932 74.077 1.105.709 

Toevoeging onderhanden 2017 212.833  88.976  54.003  32.713  796.279  67.017  357.706  1.609.528 

Saldo Onderhandenwerk 31 dec 2017 225.398 91.954 54.730 35.765 866.258 71.085 393.629 1.738.820 

         

Mutatie onderhandenwerk 37.398 26.954 22.730 10.765 116.258 6.085 283.629 503.820 

 
 
 
De bedragen zijn in de balans als nog te betalen/nog te ontvangen opgenomen en zullen  

zo spoedig mogelijk in 2018 worden verrekend. 
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Kosten buiten het werkplan 
 
Naast kosten/opbrengsten uit het werkplan hebben we nog andere opbrengsten 

gerealiseerd. 

 

Bovenregionale taken 

Dit betreft opbrengsten uit het stelsel voor uitgevoerde werkzaamheden in het kader van 

complexe vergunningverlening. Geraamd hiervoor een bedrag van 1.520.900 euro. Dit 

bedrag is bij de OD’s binnen het stelsel in rekening gebracht en ook ontvangen. De 

werkelijke productie voor de zes omgevingsdiensten is uitgekomen op 1.633.300 euro. Het   

verschil is verrekend met het gereserveerde overschot uit 2016 op deze taken.     

 
NIG taken  (Niet inrichting gebonden taken) 
Met de komst van de technische specialisten per 1 januari  2016 vanuit de provincie 

voeren wij voortaan voor de provincie de lucht/geluid/geur taken uit. Deze taken (en ook 

de budgetten) zitten niet in het normale provinciale werkplanbudget, maar worden apart 

gefactureerd. 

 
Diverse opdrachten 
In 2017 is een substantiële opbrengst uit opdrachten gerealiseerd. In totaal is een bedrag 

van 972.886 euro gefactureerd.  

. 

Het betreffen de volgende opdrachten: 

-Provincie Gelderland, uitvoering Briks taken  320.388 

-Provincie Overijssel, BRZO taken   164.000 

-Provincie Zuid Holland, bijdrage in kst. BRZO  21.211 

-Omgevingsdiensten specialistische taken 134.464 

-Provincie Gelderland, vergoeding coördinatiekst CVV  19.253 

-Gemeente Heumen, detachering 11.039 

-Gemeente Nijmegen, div. opdrachten afd. veiligheid 92255 

-Omgevingsdienst.NL  54.280 

-Omgevingsdienst Achterhoek 37.000 

-Omgevingsdienst de Vallei 27.540 

-Omgevingsdienst Veluwe IJssel 33.265 

-Diverse kleinere opdrachten  58.191 

Totaal 972.886 

  

 

Subsidies 

Aan subsidies is verantwoord een bedrag van 309.718 euro. Dit betreft 228.440 euro  aan 

BRZO-subsidie in het kader van het rijksprogramma Impuls, waar de provincie Zuid 

Holland kassier is,  en 79.308 euro Provinciaal veiligheid-subsidie. Daarnaast is nog een 

kleine subsidie van 1.970 euro van  de OD.NL ontvangen 

 

  

  



Jaarstukken 2017 ODRN  
 

  
 

 

25 

 

5. Geleverde prestaties naar deelnemers 
 
Op de volgende pagina wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden van de 

ODRN in 2017.  In paragraaf 9.1 zijn deze cijfers per deelnemer nogmaals opgenomen met 

een verklarende toelichting. Ten opzichte van de prestaties van vorig jaar is een toename 

in de geleverde producten te zien. Dit geldt voor zowel vergunningen als ook voor toezicht 

en handhaving.  

  

In de MARAP worden alleen de gefactureerde milieucontroles (T30) opgevoerd. Een 

milieucontrole wordt pas gefactureerd nadat het gehele traject (tot en met hercontrole) in 

orde is afgerond. Dat betekent dat er in het aantal gefactureerde T30-producten  

controles zijn opgenomen die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd. Maar ook dat er dit 

jaar controles zijn uitgevoerd die nog niet op de factuur zijn verschenen. Daarom worden, 

om een realistische KPI te formuleren, ook het aantal werkelijk uitgevoerde controles in 

2017 opgenomen (regel 11). Dit getal wijkt af van het aantal gefactureerde controles.   

 

Het betreft hier alleen zaken afgehandeld in WRS. De afgeronde zaken die zijn 

geregistreerd in Squit, het systeem dat de gemeente Beuningen gebruikt, zijn hierin niet 

meegenomen. 

 

 
 
 

   



jaarstukken 2017 ODRN  

 

26 
 

Omschrijving Berg en Dal  Beuningen Druten Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal 

1.Geraamd in primitieve begroting 1.408.200 498.200 381.600 204.300 5.003.700 419.500 1.252.600 9.168.100 

2.begrotingswijziging nr. 1  537.000  18.000 300.000 93.000 1.094.000 2.042.000 

3.Aanvullende opdrachten in exploitatiebegroting 245.236 161.515 3.649 32.052 185.912 -3.374 325.193 950.183 

4.Geraamde omzet 2017 1.653.436 1.196.715 385.249 254.352 5.489.612 509.126 2.671.793 12.160.283 

5.Bedrag gefactureerd incl. mutatie OHW  1.795.041 975.354 394.359 156.585 5.793.288 588.364 2.907.537 12.610.528 

6.Realisatie percentage 109% 82% 102% 62% 106% 116% 109% 104% 

7.Mutatie onderhandenwerk (gefactureerd) 31.539 25.438 22.730 10.765 49.691 5.009 257.912 438.085 

8. totaal 5-7  1.763.502 949.916 371.628 145.821 5.743.596 583.354 2.649.625 12.207.443 

9.Planning HUP 2017 125 95 67 67 486 123 109 1.072 

10.Controles gefactureerd (aantal) 124 103 58 64 423 112 110 994 

11.Controles uitgevoerd in 2017 114 108 72 58 472 116 114 1.054 

13.Controles uitgevoerd (% planning) 91% 114% 107% 87% 97% 94% 105% 98% 

14.Aantal hercontroles (+ % totaal controles) 66 (50%) 82 (80%) 33 (57%) 28 (44%) 225 (63%) 66 (59%) 77 (70%) 577 (55%)  

15.Voornemen LOD (+ % totaal controles) 21 (16%) 36 (35%) 11 (19%) 8 (13%) 116 (33%) 22 (20%) 27 (25%) 241 (23%) 

16.LOD (+ % totaal controles) 8 (6%) 6 (6%) 7 (12%) 2 (3%) 42 (12%) 9 (8%) 10 (9%) 85 (7%) 

17.Aantal milieuklachten in S@men (2016) 81 (14) 41 (57) 21 (12) 21 (39) 396 (469) 91 (69) 56 (22) 707 (711) 

18.Aantal klachten leidend tot handhaving 6  8  1  6  19  12  0  52  

19.Aantal geïnspecteerde bouwdossiers (2016) 147 (124) 10* 
  

412 (519) 
 

27 (46) 596 (689) 

20.Aantal bouwklachten in S@men (20160 81 (49) 31 
  

676 (274) 
 

0 (0) 788 (323) 

21.Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit bouw (V30) (2016)  215 (199) 126 
  

801 (721) 
 

41 (34) 1.183 (954) 

22.Aantal sloopmeldingen (V10) 226 (233) 90 69 2 653 (723) 165 35 (30) 1.240 (986) 

23.Aantal gebruiksmeldingen (V11)  24 (10) 2 
  

266 (174) 
 

23 (14) 315 (198) 

24.Aantal leegstandswet aanvragen (V87) 9 (18) 1 
  

54 (133) 
 

0 (0) 64 (151) 

25.Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit kap (V35) 44 (58) 13 
  

124 (90) 
 

9 (6) 190 (154) 

26.Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit reclame (V39 + V17) 14 (10) 11 
  

103 (95) 
 

1 (5) 129 (110) 

27.Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit brandveilig gebruik (V49) 9 (1) 0 
  

19 (22) 
 

1 (0) 29 (23) 
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6. Bedrijfsvoering 
 

6.1 De mens in de organisatie 
 
 
De medewerkers  vormen de belangrijkste factor voor een  succesvolle taakuitvoering van de 

ODRN. Om dit mogelijk te maken is ook in 2016 weer gewerkt aan het verder ontwikkelen en 

uitvoeren van een personeelsbeleid, dat past bij de uitdaging van de ODRN en de rol die de 

medewerkers daarin vervullen.  

 
 

Wat wilden we bereiken 

Ook in 2017 hebben we er aan gewerkt om de ‘juiste mens op de juiste plaats in de 

organisatie’ te laten functioneren en goed toe te rusten voor zijn taak. Daarvoor hebben we 

verdere stappen gezet door het ontwikkelen en implementeren van HR-instrumenten en 

regelingen, die dit proces ondersteunen. 

Daarbij hebben we medewerkers waar mogelijk direct betrokken bij de totstandkoming en is 

veel aandacht besteed aan de communicatie en begeleiding van de invoering. 

 

 

Wat hebben we bereikt? 

HR-gesprekkencyclus 

De ODRN heeft gekozen voor een uitwerking van de Gelderse afspraken, die past bij de aard 

en de cultuur van de organisatie.  Aan de Gelderse kaderregeling is daarom een paragraaf 

toegevoegd over talentontwikkeling, zodat dit aspect expliciet aan de orde komt in de 

gesprekken, die in het kader van de HR-cyclus enkele keren per jaar plaatsvinden tussen 

leidinggevende en medewerker. 

 

Expertgroep HRM Gelderse Omgevingsdiensten 

In de Expertgroep P&O, waarin de P&O’ers van de verschillende Gelderse Omgevingsdiensten 

samenwerken, is verder  gewerkt aan een gezamenlijke Visie op HRM en de vertaling daarvan 

in HR-instrumenten en regelingen.  

Een van de belangrijkste thema’s vormde het voorbereiden en realiseren van een aanvullende 

arbeidsvoorwaardenregeling. Reden was dat het Gelders Sociaal Plan (GSP), dat bij de start 

van de omgevingsdiensten in het Centraal Georganiseerd Overleg tot stand is gekomen, 

expireerde per 1 april 2017. Inmiddels is een Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling voor de 

Gelderse Omgevingsdiensten (LAGO) vastgesteld. Ook is er een regeling tegemoetkoming 

reiskosten woon-werkverkeer vastgesteld en geïmplementeerd.  

 

E-portfolio 

In het kader van de kwaliteitscriteria 2.1 hebben alle medewerkers van de ODRN  in 2016 het 

E-Portfoliotraject doorlopen in samenwerking met Yacht.  Naar aanleiding van de nulmeting is 

er een opleidingsplan gemaakt en zijn de eerste incompany-cursussen in 2017 van start 
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gegaan. In 2018 wordt dit verder opgepakt. Voor het monitoren van de Kwaliteitscriteria (de 

kritieke massa) is Management Monitoringstool beschikbaar.  

 

Splitsing van de werkvelden bij de afdelingen Handhaving (OD20 en OD30) 

Bij de start van de ODRN is voor het taakveld Handhaving  gekozen voor een geïntegreerde 

uitvoering van milieu- en bouwtaken. Deze keuze bleek in de praktijk niet te leiden tot de 

gewenste en verwachte meerwaarde. 

Zowel medewerkers als management gaven aan voorkeur te hebben voor splitsing van de 

werkvelden in een afdeling HH-Bouw en een afdeling HH-Milieu  en voor positionering van alle 

procesondersteuning bij de afdeling HH-Bouw. De keuze  is met directe betrokkenheid van 

medewerkers tot stand gekomen. Het besluit is vervolgens genomen na positief advies van de 

Ondernemingsraad. Het besluit leidde tot overplaatsing van een aantal medewerkers (15 in 

totaal) Vanaf januari 2018 wordt conform de nieuwe indeling gewerkt.  

 

Nieuwe taken (Provincie Overijssel, Heumen) 

Nadat per 1 februari 2017 vanwege de overdracht van taken medewerkers van Beuningen en 

Wijchen in dienst zijn getreden bij de ODRN is in de loop van 2017 gewerkt aan de komst (per 

1 januari 2018) van medewerkers van de Provincie Overijssel en de gemeente Heumen. 

 

 

Arbeidsverzuim als gevolg van ziekte 

In de begroting 2017 is voor arbeidsverzuim
3
 als gevolg van ziekte de norm gesteld op 5%. De 

registratie over 2017 toont aan dat het daadwerkelijke verzuim hoger is dan de norm:  6,95% 

voor 2017 tegen 4,6% voor 2016. In 2017 is met name het lange verzuim sterk gestegen.  Het 

SMT (Sociaal Medisch Team) wordt gebruikt om deze cijfers te bespreken, analyseren en er op 

te sturen.  

 

Uitgesplitst naar verzuimduur ziet dit er  over 2017 als volgt uit: 

 

Verzuimduur % 2017 % 2016 

kort [t/m 7 dagen] 0,79 0,86 

middel [8 t/m 42 dagen] 1,21 1,08 

lang [43 t/m 365 dagen] 3,96 2,56 

Extra lang [366-730] 0,99 0,00 

Totaal 6,95 4,60 

 

Meldingsfrequentie ziekmeldingen 

De meldingsfrequentie is het totaal aantal ziekmeldingen in één kalenderjaar gedeeld door het 

gemiddeld aantal personeelsleden in één kalenderjaar. De (landelijke) norm hiervoor is 1,5: 

dus elke medewerker meldt zich gemiddeld anderhalf keer per jaar ziek.  

De werkelijke meldingsfrequentie voor de ODRN is 0,95 (voor 2016 was dit 1,06).    

 

 

                                                                 
 
3 Bij het verzuim gaat het om de medewerkers die een formeel dienstverband hebben bij de ODRN. Alle medewerkers 
die bij de ODRN werkzaam zijn via bijvoorbeeld de Gastheer Nijmegen, de Provincie Gelderland of via een andere 

constructie, zijn niet meegenomen in dit cijfer. 
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Gesprekken nieuwe HR-cyclus     

Ons streven was om in 2017 minimaal met 90% van de medewerkers een dergelijk gesprek te 

hebben. Het werkelijk percentage waarmee voortgangsgesprekken gevoerd is, ligt op 100%
4
.   

 

Werkelijk percentage waarmee plannings/ beoordeling gesprekken zijn gevoerd  ligt op 58,7%. 

In januari 2018 vinden nog veel gesprekken plaats waardoor we ook dicht bij de 100% 

uitkomen.  

 

6.2 Communicatie 
 

De belangrijkste thema’s die 2017 kleurden waren de breedplaatvloeren en 

balkonconstructies. Aanleiding daarvan was een ingestorte parkeergarage in Eindhoven dat 

landelijk bekend werd en gevolg kreeg. Ook in de regio Nijmegen riep dat vragen op vanuit de 

pers. Daarnaast waren er verschillende onderzoeken die uitwezen dat een aantal 

balkonconstructies onvoldoende scoorden op veiligheid. Ook daarover zijn vragen gesteld 

door de pers. Communicatie heeft in deze zaken samen met de interne projectleiders zorg 

gedragen voor een adequate woordvoering en goede contacten met de gemeente. 

 

Missie en visie traject 

Intern heeft Communicatie samen met het managementteam en de organisatie, gewerkt aan 

het ontwikkelen van een missie en strategie, die ondersteund wordt door onze slogan: Een 

omgeving maak je samen. Heldere dienstverlening en goed werkgeverschap zijn daar 

belangrijke punten in.  

 

Brievenproject 

Voor de uitgaande brieven is een brievenproject gestart, om leesbaarheid van de brieven die 

de ODRN schrijft te verbeteren. Vanuit alle afdelingen hebben medewerkers hieraan 

meegedaan. Het project zetten we in 2018 voort; niet alle schriftelijke communicatie voldoet 

momenteel aan onze kwaliteitseisen voor een goede dienstverlening.  

 
Online communicatie en zichtbaarheid 

In 2017 is veel aandacht besteed aan het online zichtbaar maken van ODRN.  

Er is een nieuwe website opgezet, in samenwerking met de Gelderse Omgevingsdiensten. Zo 

zijn we niet alleen zichtbaar als ODRN, maar ook herkenbaar als één van de zeven Gelderse 

Omgevingsdiensten. Hoewel de website een verbetering is, is deze nog niet optimaal. Met 

name op het gebied van toegankelijkheid laat het format van de website te wensen over. In 

2018 wordt samen met het Gelders Stelsel actie ondernomen om dit te verbeteren.  

 

Social media 

Ook social media hebben we verder opgepakt. Het Twitteraccount is nieuw leven ingeblazen 

en krijgt steeds meer volgers. Team communicatie verzamelde een enthousiaste groep 

mensen die de Instagram-redactie vormt. Zij krijgen een training in januari 2018 waarna ze 

gezamenlijk elke werkdag ons Instagram-kanaal vullen, met foto’s, nieuws en 

wetenswaardigheden. Online weten samenwerkingspartners en klanten ons steeds beter te 

vinden.  

                                                                 
 
4 Het gaat bij zowel de planningsgesprekken en de evaluatiegesprekken om de medewerkers die een formeel 
dienstverband hebben bij de ODRN. Alle medewerkers die bij de ODRN werkzaam zijn via bijvoorbeeld de Gastheer 
Nijmegen, de Provincie Gelderland of via een andere constructie, tellen niet mee bij dit getal. 
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BRZO 

Vanuit Communicatie ondersteunen we team BRZO. Er is in 2017 een communicatieplan 

geschreven dat we in 2018 willen uitvoeren, in overleg met de opdrachtgevers, provincie 

Gelderland en provincie Overijssel. 

 

Omgevingswet en omgevingsdialoog 

In 2017 is een proces in gang gezet om samen met de provincie de omgevingsdialoog tot zover 

te evalueren en verder vorm te geven. In 2018 wordt actie ondernomen om structureel bij te 

dragen aan de lopende en nieuwe omgevingsdialogen. Tevens in voorbereiding tot de 

omgevingswet, die eisen stelt aan participatie.  

 

6.3 Juridische kwaliteitszorg 
 
In 2016 is een projectplan Juridische kwaliteitszorg opgesteld. In dit plan staan elf projecten 

benoemd die ertoe moeten bijdragen dat de ODRN in haar handelen en met haar producten 

en diensten voldoet aan de kwaliteitscriteria vanuit wetgeving en afspraken met 

opdrachtgevers. In 2016 is  daadwerkelijk een eerste aanvang gemaakt met een aantal 

benoemde projecten. De uniformering van de dienstverleningsovereenkomsten was één van 

de belangrijkere projecten.  Definitieve besluitvorming hierover lukte echter niet meer in 

2016. In 2017 is de organisatie verder aan de slag gegaan met de projecten die benoemd staan 

in het projectplan Juridische Kwaliteitszorg 2016. Met name zijn er werkzaamheden verricht 

ten behoeve van de aanpassing van brieven en de uniformering van mandaten. Ook heeft er 

concreet besluitvorming plaatsgevonden over de uniforme dienstverleningsovereenkomst en 

heeft er een analyse plaatsgevonden van bezwaar- en beroepszaken.  Er zijn verder eerste 

stappen gezet in het waar mogelijk  uniformeren van de verschillende werkafspraken met de 

verschillende opdrachtgevers. Concrete voorstellen hiertoe worden gedaan in 2018. 

6.4 Kwaliteitsborging en –criteria 2.1 
 
Onze definitie van kwaliteit is dat producten en diensten voldoen aan de wettelijke eisen, 

klantwensen en eigen kwaliteitseisen (in die volgorde). 

Landelijk geldt dat iedere omgevingsdienst aantoonbaar gaat voldoen aan de kwaliteitscriteria. 

De ODRN bekijkt sinds haar oprichting jaarlijks of zij voldoet aan de kwaliteitscriteria en of er 

progressie is geboekt. Daarnaast heeft er in 2017 voor het eerst externe toetsing en 

beoordeling plaatsgevonden in de vorm van een audit.  

Door naar binnen én naar buiten te kijken wordt het perspectief op wat klantwensen nu echt 

inhouden beter begrepen. Daar heeft de ODRN in 2017 invulling aan gegeven in de vorm van 

reguliere gesprekken, interviews en met Klanttevredenheidsonderzoek, Top 10 DOOR! 

projecten etc. De ODRN doet dit vanuit de overtuiging dat: “je klanten echt goed begrijpen”, 

verder gaat dan bedenken wat de klant zou willen! Partners, opdrachtgevers en bestuur 

hebben aangegeven groot belang te hechten aan een professionele uitvoeringsdienst en 

verlangen efficiency en prestatieverbetering, zodat kwalitatief goede producten tegen een 

redelijke prijs worden geleverd. Daaraan is ook in 2017 invulling gegeven door onnodige 

processtappen te verwijderen, standaardisatie en automatisering waar mogelijk en borging 

van continue verbetering. In 2017 heeft de ODRN daarin veel bereikt. De zorg voor kwaliteit 

maakt ook in 2018 integraal deel uit van de ODRN-bedrijfsvoering, onder andere door het 

opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Kwaliteitsborging levert de ODRN: 

 Het continu verbeteren van processen en producten; 
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 Levering van kwalitatief goede producten tegen een goede prijs; 

 Actuele sturingsinformatie en rapportage over geleverde prestaties; 

 Het op beheersbare wijze laten verlopen van werkprocessen; 

 Borging van kwaliteitseisen die wij aan onszelf stellen en/of ons opgelegd worden; 

 Inzicht in verwachtingen van afnemers en daaraan beter kunnen voldoen; 

 Voorkomen van onkosten door vermindering van verspilling en fouten; 

 Verhoging van kwaliteitsbewust handelen bij alle medewerkers. 

 

De ODRN geeft met behulp van de zelfevaluatietool sinds 2013 jaarlijks inzicht in de mate 

waarin zij voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria. Middels de monitoringstool is er inzicht 

in de mate waarin de ODRN voldoet aan de deskundigheidscriteria. De verbeterplannen die in 

2016 zijn opgesteld zijn in 2017 uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat de ODRN robuust is op 

nagenoeg alle kwaliteitscriteria. Waar dit nog niet het geval is lopen op dit moment nog 

verbeteracties. In 2017 waren op er op 12 deskundigheidsgebieden verbeteracties. Dat zijn er 

inmiddels nog 6. Voor de procescriteria nog 5. In onderstaande afbeelding is hiervan een 

schematische weergave opgenomen. 

 

 
 

Afbeelding Procescriteria 2017 
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Afbeelding deskundigheidcriteria 2017 

De ODRN streeft ernaar te voldoen aan zowel de procescriteria als de deskundigheidscriteria. 

Om kwalitatief goede producten te kunnen blijven leveren dient immers de bedrijfsvoering op 

orde te zijn (procescriteria geven daar handvatten voor) en medewerkers te beschikken over 

voldoende kennis en vaardigheden op diverse deskundigheidsgebieden 

(deskundigheidscriteria geven daar richtlijnen voor).  

 

6.5 Klanttevredenheid 
De ODRN streeft naar tevreden klanten. In 2017 is een kritische prestatie-indicator (KPI) 

bepaald met opdrachtgevers voor de mate van klanttevredenheid op diverse producten en 

diensten. Deze KPI is gesteld op 80% klanttevredenheid. In bijlage 9.5 zijn de resultaten van de 

in 2017 uitgevoerde onderzoeken per opdrachtgever weergegeven. De ODRN scoort voor alle 

uitgevraagde producten en diensten een klanttevredenheid van ruim 86%.  

 
 

6.6 Dienstverleningsovereenkomsten 
 

In 2017 is gestart met de evaluatie van de zogenaamde Gastheerovereenkomst  met 

Nijmegen. Een nieuwe overeenkomst zal begin 2018 worden overeengekomen. 
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In 2017 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Beuningen 

overeengekomen vanwege het feit dat deze gemeente nu WABO-breed taken inbrengt met 

ingang van 1 januari 2017. Tevens is tot een aanvulling op de overeenkomst met de ODA 

(Omgevingsdienst Achterhoek) besloten waarbij ODRN vergunningverlening ten behoeve van 

de BRIKS‐taken en toezicht en handhaving ten behoeve van de BRIKS‐taken gaat uitvoeren 

voor ODA. 

 

6.7 Processen en informatievoorziening 
 

Vanuit de strategische keuze om procesgericht georganiseerd te zijn is ook in 2017 verder 

invulling gegeven aan de opgave om een efficiënte inzet van middelen te realiseren en de 

bestuurbaarheid van de organisatie te borgen. Hiervoor is in 2017 het bedrijfsprocesmodel 

van de ODRN onder invloed van gebruikerswensen en betere aansluiting op de Gelderse 

zaaktypecatalogus verder doorontwikkeld. Zo is gekozen om de processen 3.4 Controle 

uitvoeren op te splitsen naar BRIKS (3.4.1) en Milieu (3.4.2). Hierbij is de hercontrole Milieu 

(3.4.3) in een aparte workflow gekomen. Daarnaast is het voornemen (3.5.1) voor een 

handhavingsbesluit losgemaakt van het daadwerkelijk (3.5.2) nemen van het 

handhavingsbesluit. 

Als laatste is een nieuwe workflow in gebruik genomen voor het beheren van projecten, 

waarin opdrachtverstrekking, budget(verantwoording) en voortgangsrapportages een plek 

hebben gevonden. Hiervoor is in WRS een projectenmodule ontwikkeld en in productie 

genomen. 

 

 

 

 



jaarstukken 2017 ODRN  

 

  
 

 

34 

 
 

Binnen het programma Informatievoorziening van de ODRN zijn in 2017 projecten uitgevoerd 

om zowel de medewerker als de klant beter te voorzien in hun behoefte én de kwaliteit van de 

gegevens beter te borgen. 

 

Wat leveren deze projecten ons op? 

 Proces van continue verbeteren (Verbetersprints VTH-processen); 

 Verleggen van configuratiemogelijkheden van ons systeem WRS van de leverancier 

naar ons ‘eigen’ functioneel beheer (Update beheermodule WRS); 

 Verbeterde gegevensuitwisseling tussen het aanvraagportaal OLO en ons backoffice 

WRS (Importmodule OLO-WRS ); 
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 Opleveren van een ontwikkelomgeving WRS zodat ontwikkelingen  in WRS beter en 

stabieler kunnen worden uitgeprobeerd en doorgevoerd (Test-, Acceptatie- en 

Productieomgeving); 

 Ombouwen van de formatieplanningstool uit Excel in WRS waardoor de 

informatievoorziening (sturing en verantwoording) aanzienlijk verbeterd is 

(FormatieOverzicht&Planning); 

 Mogelijkheid voor het vastleggen van afspraken en het geven van verantwoording over 

de diverse projecten die de ODRN uitvoert (Projectenmodule in WRS); 

 Ontwikkelen van de geautomatiseerde rapportage van het OnderHandenWerk, mede 

naar aanleiding van de eisen van de accountant; 

 Integratie van de verschillende programma’s van de afzonderlijke opdrachtgevers in de 

maandelijkse rapportages (Marap); 

 Geautomatiseerde maandelijkse rapportages van de op stelselniveau vastgestelde KPI’s 

per opdrachtgever en ODRN-breed;  

 Afronden van de conversie van zowel de lopende als de gesloten Squit-Decos zaken van 

de gemeente Berg en Dal naar WRS-Corsa van de ODRN. 

 

Daarnaast hebben wij nog diverse projecten lopen waarvan wij in 2018 de vruchten kunnen 

plukken. 

 
De groei van de ODRN maakt dat ook de systemen aandacht gaan vragen. Op basis van een 

performance onderzoek van de ODRN-systemen zijn in 2017 zowel de server als de database 

software van een update voorzien. Inmiddels is duidelijk dat dit nog niet voldoende is en een 

hogere performance noodzakelijk is. Eén van de aanbevelingen is een verbetering van de 

services tussen WRS en Corsa. Het verbeteren van de performance zal dan ook in 2018 verder 

worden opgepakt. 

 

Ook in 2017 heeft de ODRN met de Gelderse Omgevingsdiensten meegewerkt aan het 

doorontwikkelen van een centrale informatievoorziening.  De ODRN levert maandelijks 

gegevens aan voor de centrale kernregistratie met inrichting- en zaakgegevens van alle milieu-

inrichtingen in Gelderland. De kwaliteit van deze gegevens wordt gecontroleerd en de data 

worden vergeleken met de landelijke basisregistraties.  Hiermee is een basis gelegd voor een 

continue monitoring en verbetering van de gegevenskwaliteit. Dit is een belangrijke factor 

voor een soepele invoering van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).  Tevens worden de 

gegevens, samen met die van alle andere Gelderse Omgevingsdiensten, geleverd  aan 

landelijke Inspectie View Milieu (IVM).   

 

De gemeente Heumen heeft besloten om per 01-01-2018 alle BRIKS-taken over te dragen aan 

de ODRN. Hiervoor zijn in 2017 de systemen zodanig aangepast dat ook de 

informatievoorziening naar de gemeente Heumen geregeld is. Zo zijn de BAG-gegevens 

gekoppeld, is de adviesmodule beschikbaar gekomen voor de informatie-uitwisseling t.b.v. 

adviesaanvragen aan de adviseurs van  de gemeente Heumen en hebben medewerkers van de 

gemeente Heumen toegang gekregen tot WRS en Corsa zodat zij over alle relevante informatie 

kunnen beschikken. 
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6.8 Productiviteit5 
 
In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven over de gerealiseerde productiviteit van het 

afgelopen jaar. In de begroting is de norm voor de productiviteit bepaald op 72% voor een 

heel jaar. In de grafiek is deze norm als horizontale zwarte lijn aangegeven. Uit de grafiek blijkt 

dat de norm net niet gehaald is en dat de werkelijke productiviteit over 2017 uitgekomen is op 

iets boven 68 % (68,4%)(2016:69,7%).  Voor de berekening van de productiviteit worden de  

directeur en staf niet meegenomen.   

 

Waarom halen we de norm (nog) niet?:  

Gebleken is dat er voor de interne projecten
6
 geen of onvoldoende tijd is gereserveerd.   De 

ODRN blijft steeds bezig met allerlei aanpassingen en verbeteringen van processen, o.a. 

verdere ontwikkeling WRS. Deze tijd wordt als improductief verantwoord. In de 

improductiviteitsberekening is hiermee geen rekening gehouden. De ODRN blijft ieder jaar 

werken aan het verbeteren van processen, daardoor zal de norm van 72% misschien wel naar 

beneden moet worden bijgesteld. Daarnaast zien we in de grafiek de lage(re) productiviteit in 

de vakantiemaanden januari/juli/augustus/december terug.   

 

 

 

                                                                 
 
5
 De definitie die we voor productiviteit gebruiken: de uren  die medewerkers direct op de producten schrijven.  

6
 Om een professionele organisatie in conditie te zijn is het belangrijk continu te verbeteren.  Om dit te kunnen 

realiseren werken wij in projectvorm en langs de volgende lijnen: Output gefinancierd werken en geautomatiseerd 

factureren; Investeren in professionalisering opdrachtgevers - opdrachtnemers relatie; Investeren in medewerkers; e-

portfolio, EVC trajecten en deskundigheidscriteria; Optimaliseren WRS, werkprocessen en digitaliseren 

productencatalogus;  Anticiperen op veranderende wet- en regelgeving (bijv. privatisering bouwbesluit, 

Omgevingswet); Werken met Uitvoeringsprogramma’s en in projecten; Actieve bijdrage aan evaluatie stelsel van 

omgevingsdiensten. 
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6.9 Klachten (personeel gerelateerd) 
 
In 2017 zijn 10 personeel  gerelateerde klachten ingediend dan wel afgehandeld. In een 

separaat jaarverslag zal hierover worden gerapporteerd. 
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7. Paragrafen 
Vertellen dat grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen verbonden partijen en lokale 
heffingen niet van toepassing zijn.  

7.1 Financiering 
 
De paragraaf betreffende de financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het 

risicobeheer van de financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het 

renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en 

de financieringsbehoefte. De uitgangspunten zijn nader uiteengezet in het Treasurystatuut 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016. 

 

Verslag over het jaar 2017 

Het Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016 bepaalt dat elk jaar bij het 

jaarverslag verslag wordt gedaan van de ontwikkelingen daarin gedurende het jaar. 

Onderstaand worden de belangrijkste zaken genoemd: 

 

- De ODRN heeft het beleid geen eigen financieringsportefeuille te hebben. De gelden 

die de gemeenschappelijke regeling niet direct nodig heeft gehad voor haar 

exploitatie staan op de rekeningcourant rekening bij de BNG en het Rijk 

(schatkistbankieren).  

- de financiering van de ODRN gebeurt met eigen middelen. Er is geen vreemd geld 
aangetrokken. Hierdoor is kasgeldlimiet en rente-risiconorm niet van toepassing. 

- In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing worden alle risico’s 

opgenomen en toegelicht. 

- Toerekening van rente: In de begroting is gerekend met rente en afschrijving over de 

ter beschikking gestelde investeringskredieten. In de begroting wordt nog met een 

rentepercentage van 5 gerekend, maar door de aanhoudend lage rente en het feit dat 

wij de kapitaaluitgaven met eigen geld financieren is met ingang van deze 

jaarrekening het rentepercentage op 0 gezet. 

- Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen en diensten die worden 

geleverd aan derden, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoerekening 

gehanteerd. Bij deze kostentoerekening worden naast de directe kosten, de 

overheadkosten en de rente van de inzet van vreemd vermogen, reserves en 

voorzieningen voor de financiering van de in gebruik zijnde activa betrokken.  

- Het renteresultaat over 2017 bedraagt: 103.000 euro. 
 

 

 

7.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
 
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
Een batig saldo van de begroting of jaarrekening kan worden toegevoegd aan de reserves tot 

een maximum van een bedrag dat conform het door het algemeen bestuur bepaalde 

weerstandsvermogen nodig is. Met de vaststelling van de jaarrekening 2016 en de 

bestemming van het resultaat 2016 (AB-besluit d.d. 6 juni 2017) is het weerstandsvermogen 

bepaald op € 675.000. 
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Inventarisatie van de risico’s;  
Voor de analyse van de risico’s binnen ODRN zijn het bedrijfsplan, uitvoeringsplan en de 

meerjarenbegroting als uitgangspunt genomen aangevuld met de tot nu opgedane 

praktijkkennis. Het benoemen van risico’s is goed te doen, maar het kwantificeren van risico’s 

is normaal gesproken al moeilijk maar krijgt bij de vorming van een nieuwe organisatie een 

extra dimensie omdat er nog geen specifieke bedrijfservaring is opgedaan c.q. aanwezig is. 

 

De nu bekende risico’s zijn opgenomen met vermelding of het risico financieel [1] dan wel niet 

financieel [2] is. Vervolgens is aangegeven wat de gevolgen zijn als het risico zich voordoet en 

wat de te nemen beheersmaatregel dient te zijn. Het totaal van de risico’s is becijferd op 

803.000 euro. Hieronder is een totaaloverzicht van de nu bekende risico’s opgenomen met 

vermelding van de beheersmaatregel en tevens aangegeven of er nog sprake is van een 

restrisico. Dit restrisico is vervolgens gekwantificeerd: 

 

a. Welk bedrag is ermee gemoeid 

Om tot een waardering van een risico te komen dienen ook de (financiële) gevolgen/ impact 

van een risico te worden geschat. Vaak is niet exact aan te geven wat de omvang van een 

risico in financiële zin zal zijn en zal met een schatting moeten worden volstaan. 

 

b. Hoe groot is de kans dat het zich voordoet 

Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans dat zich een risico voordoet. Daarbij is 

gebruik gemaakt van de volgende kans-klasse indeling:  

 

Klasse waarschijnlijkheid kans 

1 zeer klein 10% 

2 Klein 25% 

3 Middel 50% 

4 Groot 75% 

5 zeer groot  90% 

 

Normaal gesproken vindt de inschatting van de kans voor de verschillende risico’s ook plaats 

op basis van eigen historische gegevens, maar die ontbreken nu nog, waardoor het kans-

percentage nog redelijk grof is gehouden. In de toekomst zal dit verder verfijnd worden en 

gaat er gewerkt worden met een procentenrange binnen de klassen. Als bijvoorbeeld: klasse 1 

van 0% tot 10%;  klasse 2  van 11% tot 25%  etc. waardoor de kans in de risico inventarisatie 

ook bijvoorbeeld op 3% gezet kan worden. 

 

Op de volgende twee pagina’s is de risico-inventarisatie opgenomen. Per 31 december 2017 is 

deze inventarisatie geüpdatet naar de laatste stand van zaken. Ten opzichte van de vorige 

inventarisatie hebben zich geen (materiele) mutaties voorgedaan. 
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risico-inventarisatie update per 31 december 2017

nr. naam risico beschrijving soort gevolgen als risico zich voordoet beheersmaatregel rest weerstands

eigenaar risico risico in euro's kans kans component

aanduiding in %

RT 2 Afspraken dienst-

verleningovereenko

msten

Met de deelnemers worden afspraken gemaakt 

over de dienstverlening en de 

informatievoorziening over en weer voor de 

taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op 

een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende 

situaties per deelnemer kunnen de 

efficiencydoelstellingen onder druk zetten. Het 

is ook van belang de afspraken met de andere 

RUD’s juridisch goed te verankeren omdat de 

ODRN werkgever is van medewerkers die door 

de provincie en andere RUD’s worden bekostigd 

(voor de complexe vergunningverlening).  Ook 

het feit dat de direct gerelateerde 

productiekosten [zoals advieskosten] niet aan 

de ODRN zijn overgedragen draagt niet bij aan 

een efficiënte bedrijfsvoering 

1 Meer uren noodzakelijk om taak te 

verrichten dan waarmee op basis 

van de norm rekening is gehouden

Contact opnemen met betreffende 

opdrachtgever indien situatie zich 

voordoet;    Er komt een evaluatie 

van de huidige afspraken; Er wordt 

een bedrijfsvoeringsinstrument 

ontwikkeld om e.e.a. goed te 

kunnen monitoren  

ja, 

geraamd 

op 1 a 2 

fte's

100.000 groot 75 75.000

NM 3 Complexiteit van de 

organisatie van 

stelseltaken

Het risico dat gemandateerde bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden onduidelijk zijn en niet 

helder zijn vastgelegd. 

1 Gebreken in de communicatie 

waardoor informatie niet of niet 

tijdig doorkomt; te late publicatie 

van vergunningsaanvragen en 

besluiten. Aanpassing van de 

regelgeving waardoor taak vervalt.

Er wordt extra capaciteit (1/2 fte) 

in de coördinatie van de  

stelseltaken gestopt om het in 

goede banen te leiden.

ja 500.000 klein 25 125.000

MD 5 Output-financiering Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van 

de aannames in de begroting

1 Dekkingsprobleem op de loon- en 

materiele kosten

Vraag mag maximaal 2% afwijken. 

Daarboven zal deelnemer bij 

moeten dragen 

ja, 2% 200.000 zeer klein 10 20.000

GB 6 Achterstallig 

onderhoud

Workload is gebaseerd op bestanden van 

partners uit 2011. (VV en HH)

1 Verkeerde aannames en 

achterstallig werk

Nul situatie onderzoek bij BRZO 

bedrijven, afspraken maken met 

opdrachtgevers in kwestie; 

opschonen dossiers

ja 150.000 middel 50 75.000

GB 7 ziekteverzuim het ziekteverzuim laatmede door de hoge 

werkdruk  een stijgende lijn zien. In de begroting 

is geenr raming opgenomen voor vervanging van 

langrdurig ziekteverzuim

1 Het niet halen van het, met de 

deelnemers, afgesproken 

programma

stelpost in de begroting opnemen 

of acceptatie lagere productie 

door de deelnemers

ja 150.000 groot 75 113.000

kwantificering risico
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risico-inventarisatie update per 31 december 2017

nr. naam risico beschrijving soort gevolgen als risico zich voordoet beheersmaatregel rest weerstands

eigenaar risico risico in euro's kans kans component

aanduiding in %

MD 8 Privatisering van de 

bouwregelgeving

Risico dat BWT of onderdelen daarvan door 

gemeenten bij private partijen wordt 

neergelegd en ODRN uiteindelijk [delen van] de 

BWT taak verliest of n de toekomst niet gaat 

krijgen van gemeenten.

1 Boventallig personeel Ontwikkelingen worden 

nauwgezet gevolgd en vertaalt 

naar wat dit voor de ODRN zal 

kunnen betekenen

ja, helft 

van 

beschik-

bare bouw-

capaciteit

1.000.000 middel 25 250.000

GB 9 Wet Deregulering 

Arbeidsrelatie

Wet Deregulering ArbeidsrelatieDe VAR 

verdwijnt bij inhuur van zzp'ers, waarmee 

opdrachtgevers eerder aangemerkt kunnen 

worden als schijnwerkgever.

1 Alsnog loonheffing en premies 

verschuldigdGebruik van 

modelcontracten getoetst door de 

belastingdienst

Gebruik van modelcontracten 

getoetst door de belastingdienst

ja 100.000 middel 10 10.000

GB 10 Calamiteit bij 

bedrijf.

ODRN kan verwijt krijgen niet goed te hebben 

gehandeld of onvoldoende te hebben 

gecommuniceerd

2 Opdrachtgevers en burgers weinig 

vertrouwen in ODRN, claims, 

negatieve pers

Communicatieplan/protocol 

vanuit de gemeente geeft aan hoe 

te handelen bij bij calamiteiten

nee

GB 11 Taakuitvoering Hieronder verstaan we het risico van 

aansprakelijkstelling bij de reguliere 

taakuitvoering. 

1 Betalen van schadevergoedingen Aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten

nee

Gb 12 automatisering productie verlies door uitval en raparatie van de 

verschillende systemen. Op facturatie systeem 

dient een verdere professionaliserngs slag 

gemaakt te worden.

1 Onjuiste registratie kosten en 

opbrengsten

maandelijk controle protocol op te 

stellen.

ja 250.000 middel 50 125.000

GB 13 Begrotingsrisico Er is geen sprake van een post onvoorzien. Bij de 

opbouw van een  organisatie komen er altijd 

onverwachte  [structurele] kosten naar voren. 

1 Bij tegenvallers zal beroep op 

deelnemers moeten worden gedaan

Maandelijkse rapportages aan de 

directeur. Kwartaalrapportages 

aan bestuur

ja 100.000 zeer klein 10 10.000

GB 14 Rechtmatigheid Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen 

kan leiden tot juridische procedures en claims

2 ODRN wordt geacht rechtmatig 

[d.w.z. overeenkomstig wet en 

regelgeving] te handelen. Het 

onvoldoende rechtmatig 

functioneren doet afbreuk aan het 

imago van het gestelde vertrouwen 

in de ODRN

Het rechtmatigheid aspect vormt 

onderdeel van de controle 

verklaring

nee

803.000Totaal

kwantificering risico



jaarstukken 2017 ODRN  

 

43 
 

 
 

 

Weerstandsratio 
De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer van de beschikbare 

weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit.  

Het totaal van de risico’s is becijferd op 803.000 euro. Er mag echter van worden 

uitgegaan dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. Er kan dan ook rekening 

gehouden worden met een dempingsfactor. Deze dempingsfactor geeft de kans aan dan 

dat alle risico’s tegelijkertijd optreden. Omdat specifieke bedrijfservaring nog ontbreekt is 

met het vaker in den lande gehanteerde getal van 0,6 gerekend. Dit geeft een benodigde 

weerstandscapaciteit van € 482.000. 

 

De weerstandsratio ultimo 2017 bedraagt (482.000/675.000) = 1,42. Dit is ruim 

voldoende. Het opmaken van de weerstandsratio is een momentopname. Risico’s 

veranderen immers voortdurend. 

 
Financiële Kengetallen

7
 

 

Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

 

omschrijving 2017 2016 

A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) 0 0 

B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 1.464.896 1.366.560 

C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 661.066 825.855 

D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 0 0 

E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 2.548.059 1.275.632 

F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) -/- 535.704 241.872 

G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 1.514.836 366.599 

H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 15.760.651 14.244.974 

   De netto schuldquote = (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -8,9% 2,16% 

 

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de 

aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert 

om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. 

De netto-schuldquote van de ODRN is ruim voldoende. 

 

Solvabiliteitsratio 

Het eigen vermogen als bedoeld in art 42 van de BBV gedeeld door het totaal van de 

passiva in het verslag jaar: 1.339.154/4.393.623 = 30,5 (2016: 18,5). 

 

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de ODRN in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de 

financiële weerbaarheid van de ODRN.  

                                                                 
 
7Kengetallen  grondexploitatie  en  belastingcapaciteit zijn niet van toepassing.  
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De solvabiliteitsratio van de ODRN is ruim voldoende. 

 

 

 

Structurele exploitatieruimte 

Structurele lasten minus de structurele baten plus de structurele toevoeging aan de 

reserves minus structurele onttrekkingen aan de reserves gedeeld door het gerealiseerde 

saldo van de baten. Deze is niet van toepassing omdat er binnen de ODRN geen 

structurele exploitatieruimte aanwezig is.  

 

 

7.3 Bedrijfsvoering 
 
Verwezen wordt naar hoofdstuk 3 voor het bestuur en naar hoofdstuk 6 voor de overige 

onderdelen betrekking hebbende op deze paragraaf.  
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8. Jaarrekening 2017 
 

8.1 Algemeen 
 

Begroting 2017 

De begroting 2017 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2016 

vastgesteld en ter goedkeuring verzonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De 

begroting is met wijziging nummer 1 gewijzigd.  

 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De volgende grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van 

de financiële overzichten. De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het 

BBV. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het 

jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 

balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Materiële vaste activa 

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de 

inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van 

de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de 

ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse 

afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. 

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat 

van het boekjaar in aanmerking genomen.  Er wordt annuïtair  afgeschreven.  De 

looptijden zijn 3, 5 of 10 jaar en variëren omdat ze afhankelijk zijn van de soort 

investering:  

-Inrichting  10 jaar 

-ICT applicaties 05 jaar 

-ICT Pc’s e.d.  03 jaar 

 

Onderhanden werk 

Betreft de per balansdatum onderhanden producten met vaste prijs. Onderhanden 

projecten betreffen opdrachten voor derden. Onderhanden projecten worden 

gewaardeerd tegen toegerekende kosten en het deel van de productwinst dat naar rato 

van de verrichte prestatie per balansdatum kan worden verantwoord. Verliezen worden 

volledig in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.  
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Uitzettingen en overlopende activa 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Met eventuele 

oninbaarheid is in de waardering rekening gehouden.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen en omvat het banksaldo. 

 

Bestemmingsreserve 

Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve, waaraan door het bestuur 

een bepaalde bestemming is gegeven. 

 

Nog te bestemmen rekeningresultaat 

Het nog te bestemmen rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Het nog te 

bestemmen rekeningresultaat wordt ter bestemming voorgelegd aan het Algemeen 

Bestuur. 

 

Voorzieningen 

Onder de voorzieningen zijn opgenomen voorzienbare verplichtingen, verliezen en of 

risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten dan wel van derden 

verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed.  De voorzieningen zijn 

opgenomen tegen nominale waarde 

 

Vaste schulden 

De leningen met een looptijd langer dan een jaar worden hieronder tegen de nominale 

waarde opgenomen, verminderd met de reeds gedane aflossingen. 

 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva hebben een looptijd korter dan een jaar. De vlottende passiva zijn 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Borg- en garantstellingen  

Buiten de balanstelling wordt – voor zover van toepassing – het bedrag genoemd 

waarvoor er borg- of garantstellingen zijn afgegeven. 

 

Resultaat na bestemming 

Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in 

de reserves. Het resultaat wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen 

Bestuur. 
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8.2 Balans 
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Balans ODRN 2017 
             

bedragen in 
euro's 

                Activa 
   

ultimo 
 

ultimo   
 

Passiva 
   

ultimo 
 

ultimo 

        2017   2016             2017   2016 

       
  

        V A S T E  A C T I V A 
     

  
 

V A S T E  P A S S I V A 
    Materiele vaste activa 

     

  
 

Eigen vermogen 

     Investeringen met een economisch nut 858.557 
 

871.986   
 

Algemene reserve 

  
675.000 

 
200.000 

       

  
        TOTAAL VASTE ACTIVA 

  
858.557   871.986   

 
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het 

   V L O T T E N D E  A C T I V A 
    

  
 

Overzicht van baten en lasten 

 
730.002   538.570 

Voorraden 

      
  

 
Totaal eigen vermogen 

 
1.405.002 

 
738.570 

Onderhanden werk  

  
1.738.820 

 
1.235.000   

 
Voorzieningen 

     Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar 

  

  
 

Voorziening harmonisatietoelage 

 
776.285 

 
847.615 

-Vorderingen op openbare lichamen 

 
702.565 

 
761.964   

 
Voorziening verlof stuwmeren 

 
142.864 

 
197.017 

-Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

 
0 

 
494.742   

 
Voorziening reiskosten 

 
0 

 
15.472 

-Overige vorderingen 

  
7.874 

 
18.926   

     
      

       
  

 
TOTAAL VASTE PASSIVA 

 
2.324.151 

 
1.798.674 

Liquide middelen 

  
0 

 
241.872   

 
V L O T T E N D E  P A S S I V A  

    

       
  

 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar 

Overlopende activa 

     
  

 

-Schulden aan openbare 
lichamen 

 
872.510 

 
1.187.163 

       
  

 
-Schulden aan kredietinstellingen 

 
535.704 

 
0 

       

  
 

-Overige schulden 

  
256.574 

 

179.397 

Nog te ontvangen bedragen 

 
1.998.889 

 
366.599   

 
Overlopende passiva 

     

    
        

 
-Verplichtingen 

  
1.317.767   825.855 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 
 

2.709.328 
 

3.119.103   
 

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 
 

2.982.555 

 
2.192.415 

       
  

        

       

  
        T O T A A L 

  
5.306.705   3.991.089   

 
T O T A A L 

  
5.306.705   3.991.089 
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  Bedragen in euro’s 

 

8.3 Toelichting op de balans 
 
 

VASTE ACTIVA 
 
Materiele vaste activa 
 
Investeringen met een economisch nut.  

Onderstaand is een overzicht gegeven van de gedane investeringen in het boekjaar. Over de 

gedane investeringen In 2017 is gerekend met een half jaar afschrijving en rente. Over de 

investeringen gedaan in 2013 tot en met 2016 is met een heel jaar rente en afschrijving gerekend. 

 
Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt 
 

 
boek 

 
des af- bijdragen Af- boek 

investeringen met  waarde Investe investe schrijv- van derden/ waar- waarde 

economisch nut 1-1-2017 ringen ringen ingen reserves deringen 31-12-2017 

 
  

      Inrichting 
kantoorpand 349.451 36.096 

 
51.127 

  
334.419 

ICT applicaties 417.960 166.073 
 

139.666 
  

444.367 

ICT Pc's e.d. 104.575 30.866 
 

55.671 
  

79.770 

totaal 871.986 233.035 
 

246.464 
  

858.557 

 
 
 
 
 

VLOTTENDE ACTIVA 
 
Onderhanden werk 1.738.820 

 

De specificatie van het onderhanden werk is als volgt: 

 

Omschrijving Berg en Dal Beuningen Druten Heumen Nijmegen Wijchen Provincie Totaal 

Onderhandenwerk 1 jan 2017 188.000 65.000 32.000 25.000 750.000 65.000 110.000 1.235.000 

Afloop 2017 175.435 62.022 31.273 21.948 680.021 60.932 74.077 1.105.709 

Toevoeging onderhanden 2017 212.833  88.976  54.003  32.713  796.279  67.017  357.706  1.609.528 

Saldo Onderhandenwerk 31 dec 2017 225.398 91.954 54.730 35.765 866.258 71.085 393.629 1.738.820 

         

Mutatie onderhandenwerk 37.398 26.954 22.730 10.765 116.258 6.085 283.629 503.820 

 

 

Uit liquiditeits- en volatiliteitsoverwegingen heeft het Algemeen Bestuur d.d. 7 december 2017  

besloten om voortaan de OHW-positie bij de deelnemers in rekening te brengen.  Een gedeelte van 

het onderhandenwerk is bij de slotfactuur 2017 al in rekening gebracht. Het restant  bestaande uit 

de stand van het onderhandenwerk per 1 januari 2017 en de OHW-controleverschillen zullen nog 

worden gefactureerd.    
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Uitzettingen met een rente typische looptijd van < 1 jaar  
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening van nul euro in mindering 

gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald. 

 
Vorderingen op openbare lichamen 702.565 

Betreft het debiteurensaldo per ultimo 2017:  

Gemeente Nijmegen, afrek.  Q1,Q2 2017 79.025 

Provincie Gelderland, afrek. Q3 en voorschot Q4  588.916 

Diversen 
 

34.624 

Totaal 
 

702.565 
   

 

 

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist  0 

Met ingang van januari 2014 is de ODRN verplicht te “schatkistbankieren”  Dit houdt in dat de 

ODRN  al het meerdere boven een bedrag van 1.000.000 euro  op de normale rekening courant 

bij de BNG moet afstorten bij het Rijk die dit tegen een zeer geringe rentevergoeding gebruikt 

als eigen financieringsmiddel. Bij behoefte kan de ODRN wel weer over dit tegoed beschikken. 

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt  is in het jaar 2017 het drempelbedrag niet overschreden. 

 

 

  kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal 

omschrijving 1 2 3 4 

  
    Drempelbedrag 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
    schatkist aangehouden middelen 344.551 123.568 56.245 377.386 

Ruimte onder het drempel bedrag 655.449 876.432 943.755 622.614 

Overschrijding 0 0 0 0 

  
    

      

 

 

Overige vorderingen  7.874 

-fietsregeling personeel  6.559 

-diversen  1.315 
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Overlopende activa  
 
 
Nog te ontvangen bedragen 1.998.889 
 
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die 

ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en betreft: 

 

-BRZO subsidie jaarschijf 2017 228.440 

-GUOV subsidie via provincie Gelderland 15.861 

-gemeente Nijmegen afrekening Q3 2017 35.535 

-Onderhanden werk nog te ontvangen 1.235.000 

-OD.NL projectkosten zwembaden/sauna’s 17.000 

-ODA. Kosten Briks taken 37.000 

-Nog te facturen baten 2017 provincie Gld 257.947 

-Idem, gemeente Beuningen 35.567 

-Idem, provincie Overijssel 97.520  

-Idem, diversen 39.019 

Totaal 1.998.889 

 

 
 
 
Zie voor aanvullende toelichting  op de subsidies onderstaand overzicht: 
 
 
Subsidie overige 

Nederlandse 

overheidslichamen  

Saldo 

1 januari  

2017 

Ontvangen 

Bedragen 

Jaarschijf 

2016 

Toevoegingen 

Jaarschijf 

2017 

Ontvangen 

Bedragen 

Jaarschijf 

2017 

Saldo 

Per  

31-12-2017 

BRZO subsidie 211.415 211.415 228.440 0 228.440 

GUOV 16.558 16.558 79.308 63.447 15.861 

 

Totaal  

00 

227.973 

 

227.973 

 

307.748 

 

63.446 

 

244.301 

 
 
 
Onderhanden werk 

nog te ontvangen ad  1.235.000 euro betreft de reeds gefactureerde maar nog te ontvangen 

onderhanden werk 2016.  

 

 
 

VASTE PASSIVA 
 
Eigen vermogen 
 

Algemene reserves 
 

totaal 

      

Boekwaarde 1-1-2017 
 

200.000 
Toevoeging 
Bestemming van een gedeelte van de rekening 

 

475.000 
 



jaarstukken 2017 ODRN  

 

  
 

 

52 

resultaat  2016   
 

Boekwaarde per 31-12-2017 
 

675.000 

    
 
Deze reserve dient als risico afdekking voor eventuele negatieve resultaten in de bedrijfsvoering 

die, eerder dan bij inputfinanciering,  op kunnen treden bij outputfinanciering.  

Een gedeelte van het rekening resultaat over 2016 is conform het besluit van het Algemeen  

Bestuur gebruikt om de reserve op het  maximale niveau te brengen. Dit maximale niveau is  

eerder door de regionale adviesfunctie voor de ODRN berekend en bepaalt op 675.000.  

Structurele toevoegingen en of onttrekkingen zijn niet voorzien/geraamd 

 

   

  

Gerealiseerd resultaat 

 

totaal 

      

Gerealiseerd resultaat per 1-1-2017 

 

538.570 

bestemd: 

-uitgekeerd aan deelnemers   

-storting in algemene reserve 

 

 

-63.570 

-475.000 

Gerealiseerd resultaat 2017 

 

 

730.002 

   

Nog te bestemmen 

 

730.002 

    

 

Het gerealiseerde resultaat over 2016 is door het Algemeen Bestuur bestemd bij vaststelling van de 

rekening 2016. Het positieve gerealiseerde resultaat over 2017 dient nog door het Algemeen 

Bestuur te worden bestemd. 

 
 
Voorzieningen  
 
 
Ingestelde voorzieningen  
Het Dagelijks Bestuur heeft bij besluit van  4 september 2014 besloten tot instelling van een drietal 

voorzieningen.  Dit was noodzakelijk omdat de provincie  de verplichtingen jegens de ODRN, 

voortkomend uit het GSP, heeft afgekocht. Het betreft de afkoop van: 

Harmonisatietoelage: verschil tussen werkelijk bruto salaris bij provincie en het salaris volgens het 

functiehuis bij de ODRN gedurende het dienstverband van de medewerker. 

Verlofstuwmeer: verlof saldi per 1 april 2013 maal het per medewerker betreffende uurtarief. 

Reiskosten woon- werkverkeer: vergoeding gedurende 4 jaar van kosten openbaar vervoer van de 

extra kosten die de medewerker moet maken  

 

Onttrekking aan voorzieningen 
De werkelijke kosten in enig jaar worden aan de voorziening onttrokken en ten gunste 

van de exploitatie gebracht waardoor voor deze kosten budgettaire neutraliteit gerealiseerd 

wordt.   
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De voorziening reiskosten woon-werkverkeer is voor de duur van 4 jaar gevormd en is op 1 april 

2017 opgeheven.  

 

 

 

Overzicht 

voorzieningen 

  

harmonisatie verlof reiskosten 

 

totaal 

        toelage stuwmeer woon-werk     

saldo 1-1-2017 

 

847.615 197.017 15.472 

 

1.060.104 

bij: toevoegingen 

     

  

- 

 

      

 Subtotaal 

  

847.615 197.017 15.472 

 

1.060.104 

af: onttrekkingen 2017 

     

  

-werkelijk uitbetaald 

 

71.330 54.153 15.472   140.955 

   0    

Saldo per 31-12-2017  776.285 142.864 0  919.149 

          
 
 
VLOTTENDE PASSIVA 
 
 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar 

 

Schulden aan openbare lichamen 872.510 

-BTW 4
e
 kwartaal 2017  122.875 

-Loonheffing december 2017 573.799 

-Pensioenpremie december 2017 117.039 

-Gemeente Heumen afrekening 4
e
 kwartaal  19.246  

-OD Veluwe IJssel 32.557 

-Diversen 6.994 

Totaal  872.510 

 

 

 

Schulden aan kredietinstellingen 535.704 
 
Het betreft hier het negatieve saldo van de (enige) rekening-courant van de ODRN  bij de BNG. Dit 

saldo stemt overeen met het desbetreffende bankafschrift. 

Het tekort in de liquide middelen betreft een momentopname en is ontstaan door de 

voorfinanciering van het onderhanden werk. Na ontvangst van de slotfacturatie 2017 (OHW) kent 

de ODRN weer een positieve bankstand. 
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Overige schulden 256.574 

 

Crediteuren private partijen per 31-12-2017  

 

 

Overlopende passiva 
  
Transitorische passiva 

verplichtingen  1.317.767 

-Van stelsel OD’s teveel ontvangen 28.135 

-Inhuurkosten maand december 284.604 

-Kosten accountantscontrole 2017 45.000 

-Afrekening diversen kosten ODRA 42.226 

-Teveel gedeclareerd deelnemers (controleverschil) 32.479   

-Gemeente Nijmegen, afrekening gastheer 2017 256.439 

-EED meerjarig budget   70.429 

-nog te verrekenen met deelnemers, afrek 2017 558.455 

 

 
 

 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Met de gemeente Nijmegen is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) op het gebied van de 

PIOFAH taken afgesloten. In deze DVO  zijn opgenomen de te verlenen diensten, met prijsafspraak,  

die de gemeente Nijmegen als Gastheer aan de ODRN verleend. De ingangsdatum van 

overeenkomst is 1 april 2013 en geldt voor de duur van 6 jaar. De huur van het kantoorpand is 

onderdeel van deze dienstverleningsovereenkomst. De omvang van deze DVO was naar het 

prijspeil van 1 april 2016  2,1  miljoen euro per jaar.  Per balansdatum 31 december 2017 ligt 

conceptvoorstel klaar voor verlenging van de DVO. Het Algemeen Bestuur zal hier begin 2018 over 

besluiten. 
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8.4 Het overzicht van baten en lasten  
 
Op de volgende pagina  is  een overzicht  gegeven van de uitgaven en inkomsten versus begroting 

over 2017. Het jaar 2017 is afgesloten met een voordelig exploitatieresultaat van 720.002 euro. 

Net als in eerdere jaren valt op dat er voor inhuur fors meer is uitgegeven dan wat er aan budget 

via vacatureruimte beschikbaar was.  Voor de in 2017 ontvangen extra opdrachten was 

(gedeeltelijke) inhuur noodzakelijk.  Naast de gerealiseerde, maar niet begrote 

subsidieopbrengsten ad 310.000 euro dragen deze extra opdrachten bij aan het voordelige 

exploitatiesaldo.  Dit omdat wij op het totaal van inhuurkosten en overheadkosten versus het 

totaal aan doorberekening van deze kosten (uren x tarief) een positief resultaat hebben kunnen 

behalen van plm. 300.000. We constateren wel dat bij het afsluiten van nieuwe inhuurcontracten 

de prijs per uur stijgt en zullen dus zeer alert moeten blijven dat er op inhuur geen tekort ontstaat 

en we in de toekomst met  een nadelig exploitatieresultaat worden geconfronteerd.  
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lasten 

      

       nr. Omschrijving Begroting Begr.2017 
 

Werkelijk Verschil 

    2017 na wijz.   2017 2017 

     
  

 1 Salarissen en sociale lasten 8.417.000 9.202.000 
 

8.375.782 826.218 

2 Opleidingskosten 170.000 188.000 
 

168.519 19.481 

3 Inhuur 
 

0 
 

3.611.050 -3.611.050 

4 Piofah gastheer 1.101.000 1.101.000 
 

1.101.000 0 

5 Kapitaallasten 399.000 399.000 
 

246.464 152.536 

6 Overige materiele kosten 1.180.000 1.325.000 
 

1.440.049 -115.049 

7 Bijdrage regionaal stelsel 145000 145.000   147.361 -2.361 

 
subtotaal lasten 11.412.000 12.360.000 

 
15.090.225 -2.730.225 

8 uitbestedingsbudget provincie 149.000 149.000 
 

0 149.000 

9 BRZO en RIE4 622.000 622.000 
 

0 622.000 

10 Ontwikkelbudget   0   62.680 -62.680 

 

Totaal lasten 12.183.000 13.131.000 
 

15.152.905 -2.021.905 

       

       baten 
      

       nr. Omschrijving Begroting Begr.2017 
 

werkelijk verschil 

    2017 na wijz.   2017 2017 

     
  

 9 Baten bovenregionale taken 1.520.900 1.520.900 
 

1.633.300 -112.400 

10 Deelnemersbijdragen 10.152.100 11.210.100 
 

12.678.785 -1.468.685 

11 provincie NIGT 510.000 400.000   288.218 111.782 

 
Subtotaal baten 12.183.000 13.131.000 

 
14.600.303 -1.469.303 

 
Eenmalige baten: 

 
 

 
  

 12 subsidies 
 

 
 

309.719 -309.719 

13 diverse opdrachten 
 

 
 

972.886 -972.886 

   
 

 
  

 

   
 

 
  

 

  
          

 
Totaal baten 12.183.000 13.131.000 

 
15.882.907 -2.751.907 

       

       

 
verschil lasten en baten -voordelig-       730.002 

       

   
0 

   

       

       

 

Resultaat .-voordelig-         730.002 
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Toelichting op de verschillen groter dan 25.000 euro. 

 

1 Salarissen en sociale lasten 

Per 31 december is er ten opzichte van de begroting een voordeel op de salarissen en sociale 

lasten ontstaan. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat niet de gehele formatie is bezet. Er is dus 

sprake van vacatureruimte. Wij noemen deze vacatureruimte de flexibele schil en vangen daarmee 

de pieken en dalen in de uitvoeringsvraag op. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op de post 

inhuur omdat daar voor het overgrote deel de kosten geboekt worden die wij uit de 

vacatureruimte betalen.   

 

3  Inhuur 

Aan inhuur is meer uitgegeven dan in de begroting  geraamd, maar dat wil niet zeggen dat er  dan 

meteen sprake is van een budgettaire overschrijding. De dekking voor deze kosten zit namelijk in 

de vorm van de flexibele schil bij de begrotingspost ‘salarissen en sociale lasten’ en voor ook (aan 

de batenkant) in de extra inkomsten door aanvullende opdrachten en subsidiegelden.   

 

 

5  Kapitaallasten   

In de begroting is gerekend met rente en afschrijving over de ter beschikking gestelde 

investeringskredieten. In de begroting wordt nog met een rentepercentage van 5 gerekend, maar 

door de aanhoudend lage rente en het feit dat wij de kapitaaluitgaven met eigen geld financieren is 

met ingang van deze jaarrekening het rentepercentage op 0 gezet. Het rentevoordeel is 

daarmee103.000 euro. Per 31 december 2017 zijn nog niet alle beschikbare kredieten uitgegeven 

waardoor er ook nog een a-structureel voordeel op de afschrijvingslasten ontstaat van 49.000 

euro.   

 

6 Overige materiele kosten  

Ten opzichte van de begroting is er een gering nadeel opgetreden, ontstaan door een veelheid van 

kleinere plussen en minnen op de verschillende kostensoorten.  

 

 

8 Uitbestedingsbudget provincie 

Betreft een aanvullend budget voor de Niet Inrichting Gebonden taken (NIG-taken).  In 2017 is dit 

niet nodig gebleken. Overigens treedt per saldo geen financieel voordeel op omdat de kosten die 

de ODRN  hier terzake maakt door de provincie worden betaald.    

 

9 BRZO en RIE4 

De uitgaven hiervoor zitten in de inhuurkosten begrepen.  

 

10 Ontwikkelbudget 

Uitgegeven is een bedrag van 62.680 euro  als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet 

voor onze deelnemers en ook voor de ODRN zelf. Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 ingestemd  

met de vorming van een ontwikkelbudget onder de volgende condities: 

-Geen extra kosten voor de deelnemers; 

-Raming van het budget in de begroting  met 0 euro; 

-Maximale omvang van de uitgaven 1% van de loonkosten inclusief inhuurkosten;  

-Uitgaven alleen toegestaan  als voordelig exploitatiesaldo wordt gerealiseerd. 

Zie tevens toelichting bij paragraaf 3 bestuur.    

 



jaarstukken 2017 ODRN  

 

  
 

 

58 

 

 

11 Baten bovenregionale baten. 

In de begroting  is voor de stelselomgevingsdiensten een bedrag geraamd van 1.520.900 euro. Dit   

bedrag was beschikbaar voor  complexe vergunningverlening in het stelsel, maar buiten de ODRN 

regio.  Uiteindelijk is voor een bedrag van 1.633.300 euro aan producten geleverd, 112.400 euro 

meer dan de raming. De opbrengsten van vergunningverlening laten zich moeilijk nauwkeurig  

begroten omdat deze sterk afhankelijk zijn van de vraag.  

 
 
 
12 Deelnemersbijdragen 

 

Betreft gerealiseerde opbrengsten (kosten voor de deelnemers) uit geplande werkzaamheden 

binnen werkplan.   

 

Deelnemer Geraamd 
Aanvullende 

afspraken 
Totaal 

raming 
Totaal 
baten 

Berg en Dal 1.408.200 245.236 1.653.436 1.795.041 

Beuningen 1.035.200 161.515 1.196.715 975.354 

Druten 381.600 3.649 385.249 394.359 

Heumen 222.300 32.052 254.352 156.585 

Nijmegen 5.303.700 185.912 5.489.612 5.793.288 

Wijchen 512.500 -3.372 509.126 588.364 

Provincie 2.346.600 325.193 2.671.793 2.907.537 

Totaal 11.210.100 950.183 12.160.283 12.610.528 

 

 

 

 

 

Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5 “wat heeft het gekost” en naar de bijlage 

9.1 achterin voor een meer gedetailleerd niveau.  

 

13 Provincie NIG-taken (niet inrichting gebonden taken) 

Met de komst van de technische specialisten per 1 januari  2016 vanuit de provincie voeren wij 

voortaan voor de provincie de lucht/geluid/geur taken uit. Deze taken (en ook de budgetten) zitten 

niet in het normale provinciale werkplanbudget, maar worden apart gefactureerd. Het niet 

benutten van het uitbestedingsbudget (zie nr. 9 van deze toelichting)  is de reden dat de 

opbrengsten hier lager zijn dan de raming. 

 

 
Eenmalige baten 
 

14 Subsidies 
  
 In 2017 is tot een totaalbedrag van 309.719  euro aan subsidieopbrengsten verantwoord.  

 

 

Naam subsidie Bedrag van de  

Declaratie 

Ontvangen 

voorschot 

Nog te 

ontvangen 

BRZO  228.440 0 228.440 

GUOV 79.308 63.447 15.861 
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OD.NL 1.970 1.970 0 

Totaal  309.718 65.417 244.301 

 

    

GUOV 

Betreft  provinciale subsidie uit het Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2017.  

Er is een subsidiebeschikking ontvangen tot een bedrag van 79.308 euro. Op basis van de 

werkelijke tijdsbesteding binnen de ODRN is het maximum  gedeclareerd.  Definitieve afrekening 

vindt in 2018 plaats. 

 

BRZO 

Betreft een projectsubsidie voor het eerste deelprogramma BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen)  

van de Impuls Omgevingsveiligheid 2016. Er is een subsidiebeschikking ontvangen tot een 

maximaal bedrag van 247.779 (ex btw) euro. Op basis van de werkelijke tijdsbesteding binnen de 

ODRN is een bedrag van 228.440 gedeclareerd. Definitieve afrekening vindt in 2018 plaats.    

 

 

15 Diverse opdrachten 
In 2017 is tot een totaalbedrag van 972.886  euro aan extra opdrachten uitgevoerd. 

Het betreffen de volgende opdrachten: 

-Provincie Gelderland, uitvoering Briks taken  320.388 

-Provincie Overijssel, BRZO taken   164.000 

-Provincie Zuid Holland, bijdrage in kst. BRZO  21.211 

-Omgevingsdiensten specialistische taken 134.464 

-Provincie Gelderland, vergoeding coördinatiekst cvv  19.253 

-Gemeente Heumen, detachering 11.039 

-Gemeente Nijmegen, div. opdrachten afd. veiligheid 92255 

-Omgevingsdienst.NL  54.280 

-Omgevingsdienst Achterhoek 37.000 

-Omgevingsdienst de Vallei 27.540 

-Omgevingsdienst Veluwe IJssel 33.265 

-Diverse kleinere opdrachten  58.191 

Totaal 972.886 

 

 

 

Berekening vennootschapsbelasting  

Nagenoeg alle taken van de ODRN zijn taken die door wetgeving zijn voorgeschreven. Deze 

zogenoemde overheidstaken zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting (VPB).  De verrekening 

van de zeer geringe overige taken (als bijvoorbeeld het geven een workshop) geschiedt tegen 

kostprijs waardoor geen VPB verschuldigd is. In de financiële verordening is opgenomen dat de 

resultaten voor de commerciële activiteiten terugbetaald worden aan de opdrachtgever.   

 

 

Inzicht artikel 28 

Er is geen sprake van een structurele toevoeging/onttrekking van reserves en een post onvoorzien 

is in de begroting niet beschikbaar. 
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8.5 Wet normering topinkomens 
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de ODRN. Op grond van de WNT moet 

de ODRN een aantal zaken publiceren bij de jaarrekening. Dit betreft onder meer wie 

topfunctionarissen zijn in de zin van de WNT. Op basis van de WNT kwalificeren zich als 

topfunctionarissen van de ODRN personen in dienstbetrekking (secretaris/directeur) als personen 

anders dan in dienstbetrekking, de bestuursleden. 

 

Bij de ODRN ontvangen de bestuurders geen bezoldiging. De secretaris/directeur heeft een 

ambtelijke aanstelling bij de ODRN en valt binnen bezoldigingsstructuur van de ODRN die afgeleid 

is van de CARUWO en de ambtelijke schalen voorkomende bij gemeenten. Deze bezoldiging komt 

niet boven het maximumbedrag van 181.000 euro uit noch zijn er door de ODRN 

beëindigingsuitkeringen gedaan aan topfunctionarissen. De ODRN kent geen  toezichthouders 

(RvC/RvT) zoals in de WNT omschreven.   

Bij de ODRN heeft in 2017 geen beëindiging van de werkzaamheden van topfunctionarissen en 

doorbetaling van salaris plaatsgehad noch zijn in 2017 afspraken gemaakt met betrekking tot non-

activiteitsregelingen. Op basis van het voorgaande  en rekening houdend met de bepalingen in de 

WNT, gelden geen overgangsregelingen en termijnen voor topfunctionarissen bij ODRN. 

De ODRN kent geen bonussen en andere variabele beloningen en heeft die in 2017 dan ook niet 

gedaan aan topfunctionarissen. Aangezien er geen betalingen zijn gedaan aan bonussen zijn er ook 

geen onverschuldigde betalingen ingevolgde de WNT gedaan bij de ODRN en zijn er geen acties 

door de ODRN noodzakelijk geworden om de bedragen aan onverschuldigde betalingen terug te 

vorderen van de topfunctionaris. 

 

Op basis van de WNT dient de ODRN van de topfunctionaris, ook al worden de normen niet 

overschreden, toch enkele gegevens te publiceren.  Voor wat de ODRN betreft kwalificeert alleen 

de secretaris/directeur zich als zodanig. Onderstaand zijn de door de WNT vereiste gegevens 

weergegeven: 

 

G.J.W. Bouman, Secretaris/directeur. 

De heer G.J.W. Bouman is het gehele jaar in dienst geweest van de ODRN tegen een beloning  van 

110.822 euro. De omvang van zijn dienstverband was 1,0 fte. De belaste variabele vergoedingen 

hebben 3.562 euro bedragen. Daarnaast is er aan pensioenpremie 16.543 afgedragen. Het totaal 

bedraagt derhalve 127.365 euro. In vergelijking met 2016 is deze als volgt:   

 

 

bedragen x € 1 G.J.W. Bouman 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor in fte  1,0 

Gewezen topfunctionaris? Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja 

  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 110.822 

Beloningen betaalbaar op termijn 16.543 

Subtotaal 127.365 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 

Totale bezoldiging 127.365 
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Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t.  

 
Gegevens 2016  

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 103.619 

Beloningen betaalbaar op termijn 14.083 

Totale bezoldiging 2016 117.702 

 

 
 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen (bezoldiging= 0 euro) 

 

 

 
Algemeen Bestuur Functie 

Naam  

o Dhr. H.A.M. van den Berg (Heumen) lid 

o Mevr. A.J.M.  Schaap (Wijchen) lid  t/m april 2017 

o Dhr. T.T.M. Burgers (Wijchen) lid vanaf mei 2017 

o Dhr. P. de Klein (Beuningen)  lid 

o Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland)  voorzitter 

o Dhr. B.J.H.M. Velthuis (Nijmegen)  lid 

o Mevr. H. Tiemens (Nijmegen) lid 

o Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten) lid 

o Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal ) Vice-voorzitter 

  

 

 

 
Dagelijks Bestuur Functie 

Naam  

o Dhr. P. de Klein (Beuningen) lid 

o Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal)  Vice-voorzitter 

o Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland)  voorzitter 

o Dhr. B. Velthuis (Nijmegen)  lid 
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9. bijlagen  
 
 
 

9.1 Nadere toelichting van geleverde prestatie naar de deelnemers 
 

Onderstaand wordt per deelnemer een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2017. 

Er zijn per gemeente detailoverzichten beschikbaar van de afgehandelde milieuvergunningzaken, 

de uitgevoerde controlebezoeken en de geregistreerde klachten / meldingen in S@men die 

separaat aan de gemeente worden toegestuurd. Naast het controleprogramma worden projecten 

uitgevoerd. Voordat ingegaan wordt op de specifieke werkzaamheden per deelnemer volgt een 

kort overzicht van de uitgevoerde en lopende projecten.  
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Gemeente Berg en Dal  

Onderstaand wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2017 van de ODRN in de 

gemeente Berg en Dal.   

 

Omschrijving waarde 

Inbreng 2017 € 1.408.200 

Aanvullende opdrachten 

Totaal geraamde omzet 2017 

Bedrag gefactureerd (excl. Mutatie OHW) 

€ 245.236 

€ 1.653.436 

€ 1.763.502 

Mutatie OHW   €  31.539 

Totaal gefactureerd € 1.795.041 

Realisatie (percentage) 109% 

Milieu  

Planning HUP 2017 125 

Controles gefactureerd 124 

Controles uitgevoerd 114 (91%) 

Aantal hercontroles  66 (50%) 

Aantal voornemen LOD 21 (16%) 

Aantal LOD 8 (6%) 

Klachten 81 

Aantal verstrekte vergunningen 7 

Aantal behandelde meldingen 65 

Aantal uitgebrachte specialistische adviezen 11 

Bouwen 

Aantal geïnspecteerde bouwvergunningen 

 

147 (124) 

Aantal klachten bouw 81 (49) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit bouw 215 (199) 

Aantal sloopmeldingen 226 (233) 

Aantal gebruiksmeldingen 24 (10) 

Aantal leegstandswet aanvragen  9 (18) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit kap 44 (58) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit reclame  14 (10) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit brandveilig 

gebruik 

9 (1) 

Aantal controles DHW 9 (11) 

 

Tussen haakjes het gerealiseerde aantal in 2016.  

 

 

De inbreng van de gemeente Berg en Dal voor 2017 bedraagt € 1.408.200, - (primitieve begroting). 

Als gevolg van het aantrekken van de bouwmarkt en enkele specifieke opdrachten komt de 

exploitatiebegroting  op €1.653.436,-.  Er is in 2017 € 1.763.502, - gefactureerd aan de gemeente 

Berg en Dal. Dit is exclusief de mutatie op het OHW van € 31.539.  Er is 109% van het beschikbare 

budget besteed. Een groot deel van de producten is direct toe te wijzen aan milieu of bouwen. Een 
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deel kan zowel voor milieu als bouwen zijn gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn ‘afhandelen van een 

verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob)’ en ‘advies juridische procedures’. 

Deze producten zijn niet direct gekoppeld aan milieu of bouwen. De begrote en gefactureerde 

bedragen die zowel milieu als bouw kunnen zijn, worden gemakshalve 50:50 verdeeld, dan 

ontstaat het volgende: 

 
begroot   gefactureerd  % omschrijving 

 €   1.175.327  €   1.353.363  115% bouw 

 €   478.108   €   410.139  86% milieu 

 €   1.653.435   €   1.763.502  107%  

 

De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.  
 
 gefactureerd begroot % 

Totaal € 1.763.502 € 1.653.435 107% 

Vergunning behandelen € 783.673 € 700.661 112% 

Uitvoeren toezicht € 680.339 € 649.925 105% 

Handhaven € 4.305 € 18.293 24% 

Adviseringen bijzondere opdrachten € 295.187 € 284.557 104% 

 
Vergunning behandelen 

Er is 112% van de begroting gerealiseerd. Er is meer vooroverleg geweest dan begroot 

(overbesteding van € 39.749 en er zijn voor vergunningverlening Briks meer vergunningaanvragen 

voor bouwen van een bouwwerk afgerond dan begroot (215 i.p.v. 199, of te wel 108%). Financieel 

betekent dit een overbesteding van € 14.981. Ook zijn er significant meer intrekkingen geweest 

dan begroot (€ 14.988 overschrijding). Hiermee is het gros van de overschrijdingen verklaard. 

 

Er zijn 83 (2016: 82) milieuvergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode, waaronder 30 

(2016: 33) meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 6 (2016: 4)meldingen besluit mobiel 

breken, 3 (2016: 1) meldingen gesloten bodemenergiesysteem en 26 (2016: 19) meldingen besluit 

bodemkwaliteit. Daarnaast zijn er 7 (2016: 3) procedures afgerond en 11 specialistische adviezen 

verstrekt. Tussen haakjes staan de gerealiseerde aantallen uit 2016. 

 

Uitvoering toezicht  

Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom 

(LOD). Het innen van een LOD valt onder de categorie handhaven.  

 

In totaal zijn 114 initiële milieucontroles uitgevoerd. Daarnaast zijn 66 hercontroles uitgevoerd. 

Van die hercontroles hebben er 21 (2016: 37) geleid tot een voornemen LOD en 8 (2016: 12) tot 

een dwangsombeschikking. In 2017 zijn er procentueel minder hercontroles uitgevoerd (50%) dan 

in 2016 (65%). Ook voor het aantal (voornemens) Last onder dwangsom geldt een afname. Deze 

trend is binnen de gehele regio van de ODRN te zien.  

 

Er zijn 81 (2016: 43) milieugerelateerde klachten/meldingen binnengekomen, een forse toename 

ten opzichte van 2016. Bij de vier vuurwerkverkooppunten binnen de gemeente Berg en Dal is een 

afsluitende controle uitgevoerd.  

 

Er zijn in deze periode 81 (2016: 49) klachten/meldingen op het gebied van bouw binnengekomen. 



jaarstukken 2017 ODRN  

 

  
 

 

65 

In totaal zijn 147 (2016: 124) bouwdossiers geïnspecteerd. Het totale aantal inspecties is vele 

malen hoger aangezien dossiers met een bouwsom hoger dan € 50.000, - meerdere malen 

geïnspecteerd worden. Er zijn in deze periode 215 (2016: 199) Wabo-aanvragen met de activiteit 

bouw afgerond, 14 (2016: 10) met de activiteit reclame, 44 (2016: 58) met de activiteit kap, 9 

(2016: 1) met de activiteit brandveilig gebruik, 226 (2016: 233) sloopmeldingen en 24 (2016: 10) 

gebruiksmeldingen.  Daarnaast is er bij 9 (2016: 11) bedrijven op de inrichtingseisen van de Drank- 

en Horecawetvergunning gecontroleerd. 

 

Er zijn meer handhavingsverzoeken op het gebied van bouw binnengekomen dan begroot 

(overbesteding € 14.313).  

 

Handhaven 

Er is voor deze categorie slechts 24% van de begroting gerealiseerd. Het gaat echter om een 

relatief klein begroot bedrag (€ 18.293). Er zijn in 2017 nauwelijks inningen van LOD’s  geweest en 

er is geen inzet van de BOA geweest.  

 

Advisering en bijzondere opdrachten 

In deze categorie is 104% van de begroting gerealiseerd. De realisatie komt in 2017 beter overeen 

met de begroting (in 2016 was nog een forse overschrijding te zien).  

 

Overall wordt geconcludeerd dat het daadwerkelijk programma gerealiseerd is. Er zijn op details 

(grote) afwijkingen zijn geweest. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er 

meer vooroverleg is geweest dan begroot. Het aantrekken van de bouwmarkt is goed zichtbaar in 

Berg en Dal. Ook zijn er meer klachten en handhavingsverzoeken ingediend.
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Gemeente Beuningen  

In de tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2017 van de ODRN in de 

gemeente Beuningen.  

 

Omschrijving waarde 

Inbreng 2017 € 1.035.200 

Aanvullende opdrachten 

Totaal geraamde omzet 2017 

Bedrag gefactureerd (excl. mutatie OHW) 

€ 161.515 

€ 1.196.715 

€ 949.916  

Mutatie onderhandenwerk € 25.438 

Totaal gefactureerd € 975.354 

Realisatie (percentage) 82% 

Planning HUP 2017 95 

Controles gefactureerd 103 

Controles uitgevoerd in 2017 108 (114%) 

Aantal hercontroles 82 (80%) 

Waarvan aantal voornemen LOD 36 (35%) 

Aantal LOD 6 (6%) 

Klachten 41 (57) 

Aantal verstrekte vergunningen  6 (10) 

Aantal behandelde meldingen 86 (92) 

Waarvan besluit bodemkwaliteit 63 (67) 

Aantal uitgebrachte specialistische adviezen 20 (5) 

Aantal vooroverleg 2 (1) 

Bouwen 

Aantal geïnspecteerde bouwvergunningen 

 

10* 

Aantal klachten bouw 31 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit bouw 126 

Aantal sloopmeldingen 90 

Aantal gebruiksmeldingen 2 

Aantal leegstandswet aanvragen 1 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit kap 13 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit reclame 11 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit brandveilig gebruik 0 

  

Tussen haakjes het gerealiseerde aantal in 2016.  

* het betreft hier alleen de geïnspecteerde bouwvergunningen 

die zijn geregistreerd in het systeem van de ODRN. De zaken in 

Squit Beuningen zijn hier niet meegeteld. 

 

 

De inbreng van de gemeente Beuningen voor 2017 bedraagt € 1.035.200, - (begroting na wijziging). 

Als gevolg van het verwachte aantrekken van de bouwmarkt en enkele specifieke opdrachten komt 

de exploitatiebegroting  op € 1.196.715,-. Doordat er geen zichtbaar aantrekken van de bouwmarkt 
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was in Beuningen is het begrote bedrag in de exploitatiebegroting niet aangesproken. Daarom 

wordt de realisatie gespiegeld aan de primitieve begroting.  Er is in 2017 € 949.916, - gefactureerd 

aan de gemeente Beuningen. Dit is exclusief de mutatie OHW ad 25.438 euro). Dit is 92%  van de 

primitieve begroting.  

 

gefactureerd  begroot % omschrijving 

 €   599.241  €   728.301  82% bouw 

 €   350.675   €   467.909  75% milieu 

 €   949.916  €   1.196.211  79%  

 
De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.  
 
 gefactureerd begroot % 

Totaal € 949.916  € 1.034.696 92% 

Vergunning behandelen € 353.089  € 439.895  74% 

Uitvoeren toezicht € 388.327  € 391.660 92% 

Handhaven € 9.713  € 31.818  31% 

Adviseringen bijzondere opdrachten € 198.787  € 171.323  117% 

 
 

Vergunning behandelen 

Er is 74% van de begroting gerealiseerd. De onderbesteding wordt veroorzaakt door een geringer 

aantal behandelde vergunningen met de activiteit milieu (€ 18.930) en minder afgehandelde 

vergunningen met de activiteit bouw (€ 70.896).  

 

Er zijn 114 (2016: 108) vergunningverleningszaken met de activiteit milieu afgehandeld in deze 

periode. Het betrof hier 17 (2016: 25) meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 63 (2016: 

67) meldingen in het kader van het besluit bodemkwaliteit,  6 (2016: 10) procedures en 2 (2016: 1) 

vooroverleggen evenals 20 (2016: 5) specialistische adviezen. 

 

Uitvoering toezicht  

Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom 

(LOD). Het innen van een LOD valt onder de categorie handhaven. Er is 92% van de begroting 

gerealiseerd. 

 

In totaal zijn 108 (2016: 133) initiële controles uitgevoerd. Ook hebben 82 hercontroles 

plaatsgevonden (80%), hiervan hebben er 36 geleid tot een voornemen LOD en 6 tot een 

dwangsombeschikking. In 2017 zijn procentueel (80%) significant meer hercontroles uitgevoerd 

dan begroot (62%). Ook voor het aantal (voornemens) Last onder dwangsom geldt een toename. 

Deze trend wijkt af van de andere gemeenten binnen de regio van de ODRN te zien.  

 

Er zijn 41 (2016: 57) klachten/meldingen binnengekomen. 

 

Bij toezicht milieu is een lichte overschrijding van € 10.334 te zien. Reden hiervoor is dat er meer 

hercontroles zijn uitgevoerd.  

 

Minder verleende vergunningen betekent ook minder toezicht Briks.  
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Handhaven 

Er is voor deze categorie slechts 31% van de begroting gerealiseerd. Het gaat echter om een 

relatief klein begroot bedrag (€ 31.818).  Het gaat hier om het effectueren van een last onder 

bestuursdwang voor milieu en Briks. Er is in 2017 nauwelijks inzet van de BOA geweest. 

 

Advisering en bijzondere opdrachten 

In deze categorie is 117% van de begroting gerealiseerd.  

 

Overall wordt geconcludeerd dat het daadwerkelijk programma gerealiseerd is binnen de 

primitieve begroting. Er zijn op details (grote) afwijkingen zijn geweest. De onderbesteding op het 

begrote bedrag kan grotendeels worden verklaard door het lagere aantal verleende vergunningen 

Briks.  



jaarstukken 2017 ODRN  

 

  
 

 

69 

 

 

 
Gemeente Druten 

In onderstaande tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2017 van de ODRN 

in de gemeente Druten 

 

omschrijving waarde 

Inbreng 2017 € 381.600 

Aanvullende opdracht € 3.649 

Totaal geraamd 2017  € 385.249 

Bedrag gefactureerd (excl. mutatie OHW)  € 371.628 

Mutatie OHW € 22.730 

Totaal gefactureerd € 394.359 

Realisatie (percentage) 97% 

Planning HUP 2017 67 

Controles gefactureerd 58  

Controles uitgevoerd in 2017 72 (107%) 

Aantal hercontroles 33 (57%) 

Aantal voornemen LOD 11 (19%) 

Aantal LOD 7 (12%) 

Klachten 21 (12) 

Aantal verstrekte vergunningen 12 (9) 

Aantal behandelde meldingen 46 (83) 

Waarvan besluit bodemkwaliteit 24 (40) 

Aantal uitgebrachte specialistische adviezen 26 (32) 

Aantal vooroverleg 3 (2) 

 

 

Tussen haakjes het gerealiseerde aantal in 2016.  

 

 

De inbreng van de gemeente Druten voor 2017 bedraagt € 381.600 (primitieve begroting). Als 

gevolg van de overdracht van de asbesttaken (en de bestuurlijke opdracht dit zoveel mogelijk 

binnen de staande begroting op te lossen) is een kleine aanvullende opdracht van € 3.649 in de 

exploitatiebegroting  beland (€ 385.249).  Dit is exclusief de mutatie op het OHW ad 22.730 euro.  

Er is in 2017 € 371.628 gefactureerd aan de gemeente Druten, hetgeen 97% is van de primitieve 

begroting.  

 

De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.  

 
 gefactureerd begroot % 

Totaal € 371.628  € 385.249 97% 

Vergunning behandelen € 163.274  € 114.241  148% 

Uitvoeren toezicht € 118.144  € 170.246  69% 

Handhaven € 979  € 11.037  9% 
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Adviseringen bijzondere opdrachten € 89.231  € 89.726  100% 

 
Vergunning behandelen 

Er is 148% van de begroting gerealiseerd. De overbesteding wordt veroorzaakt door een groter 

aantal verleende vergunningen (overbesteding € 68.465). Daartegenover staat een kleiner aantal 

behandelde meldingen (€ 21.658 onderschrijding).  

 

Er zijn 87 vergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode, waaronder 21 (2016: 42) 

meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, 24 (2016: 40) meldingen in het kader van het 

besluit bodemkwaliteit en 12 (2016: 5) procedures en 3 (2016: 2) vooroverleggen. 

 

Uitvoering toezicht  

Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom 

(LOD). Het innen van een LOD valt onder de categorie handhaven.  

 

In totaal zijn 72 initiële controles uitgevoerd. Ook hebben 33 hercontroles plaatsgevonden, hiervan 

hebben er 11 geleid tot een voornemen LOD en 7 tot een dwangsombeschikking. In 2017 zijn 

significant procentueel (46%) ten opzichte van 2016 (73%). Ook voor het aantal (voornemens) Last 

onder dwangsom laat een daling zien. Deze trend is binnen de gehele regio van de ODRN te zien.  

 

Er zijn 21 (2016: 12) klachten/meldingen binnengekomen. 

 

Bij toezicht milieu is een onderbesteding van € 53.082 te zien. Reden hiervoor is dat er minder 

initiële controles gefactureerd (58) dan uitgevoerd (72).  

 

Handhaven 

Er is voor deze categorie slechts 9% van de begroting gerealiseerd. Het gaat echter om een relatief 

klein begroot bedrag (€ 11.037). Er zijn in 2017 geen inningen van LOD’s  geweest en er is geen 

inzet van de BOA geweest. 

 

Advisering en bijzondere opdrachten 

In deze categorie is 100% van de begroting gerealiseerd.  

 

Overall wordt geconcludeerd dat het daadwerkelijk programma gerealiseerd is. Er zijn op details 

(grote) afwijkingen zijn geweest. De geringe onderbesteding op het begrote bedrag kan worden 

verklaard door het onderhanden werk op het gebied van toezicht milieu.  
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Gemeente Heumen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2017 van de ODRN 

in de gemeente Heumen. 

 

Omschrijving waarde 

Inbreng 2017 € 222.300 

Aanvullend  €  32.052  

Totaal geraamde kosten 2017  € 254.352 

Bedrag gefactureerd (excl. Mutatie onderhandenwerk)  € 145.821 

Mutatie onderhandenwerk €  10.765 

Totaal gefactureerd € 156.585 

Realisatie (percentage) 62% 

Planning HUP 2017 67 

Controles gefactureerd 64 

Controles uitgevoerd in 2017 58 (87%) 

Aantal hercontroles 28 (44%) 

Aantal voornemen LOD 8 (13%) 

Aantal LOD 2 (3%) 

Klachten 21 (39) 

Aantal verstrekte vergunningen  1 (6) 

Aantal behandelde meldingen 18 (24) 

Aantal uitgebrachte specialistische adviezen 

Aantal vooroverleg 

7 (3) 

0 (0) 

 

Tussen haakjes het gerealiseerde aantal in 2016.  

 

 

De inbreng van de gemeente Heumen voor 2017 bedraagt € 204.300 (primitieve begroting). Als 

gevolg van de overdracht van de asbesttaken en het behandelen van de meldingen besluit bodem  

is een aanvullende opdracht van € 32.052 in de exploitatiebegroting  beland (€ 254.352). Deze 

producten zijn echter niet of nauwelijks afgenomen, waardoor we spiegelen aan de primitieve 

begroting. Er is in 2017 € 156.585 gefactureerd aan de gemeente Heumen. Dit is exclusief de 

mutatie OHW ad 10.765 euro, hetgeen 72% is van de primitieve begroting is.  

 

De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.  
 
 gefactureerd begroot  

Totaal € 145.821  € 204.300  72% 

Vergunning behandelen € 29.309  € 53.288  55% 

Uitvoeren toezicht € 99.608  € 110.040  90% 

Handhaven € 405  € 11.491  4% 

Adviseringen bijzondere opdrachten € 16.499  € 28.481  58% 
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Vergunning behandelen 

Er is 55% van de begroting gerealiseerd. Er zijn minder milieuvergunningaanvragen behandeld dan 

begroot (onderbesteding € 16.190).  

 

Er zijn 26 (2016: 33) milieuvergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 

18 (2016: 24) meldingen (14 meldingen Activiteitenbesluit, 2 meldingen Besluit mobiel breken en 2 

melding gesloten bodemenergiesysteem), 1 (2016: 4) procedure en 7 (2016: 3) specialistische 

adviezen.  

 

Uitvoering toezicht  

Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom 

(LOD). Het innen van een LOD valt onder de categorie handhaven.  

 

In totaal zijn 58 initiële milieucontroles uitgevoerd en 28 hercontroles (44%). In 2016 zijn 

procentueel significant meer hercontroles uitgevoerd: 68%. Ook voor het aantal (voornemens) Last 

onder dwangsom geldt een afname. Deze trend is binnen de gehele regio van de ODRN te zien.  

Er zijn in deze periode 21 (2016: 39) klachten/meldingen op het gebied van milieu binnengekomen. 

 

Bij toezicht milieu is een onderbesteding van € 10.432 te zien. Reden hiervoor is dat het 

naleefgedrag omhoog is gegaan en er dus minder overtredingen zijn geconstateerd (en dus minder 

hercontroles zijn uitgevoerd). 

 

Handhaven 

Er is voor deze categorie slechts 4% van de begroting gerealiseerd. Het gaat echter om een relatief 

klein begroot bedrag (€ 11.491). Er zijn in 2017 geen inningen van LOD’s  geweest en er is geen 

inzet van de BOA geweest. 

 

Advisering en bijzondere opdrachten 

In deze categorie is 58% van de begroting gerealiseerd.  

 

Overall wordt geconcludeerd dat het daadwerkelijk programma grotendeels gerealiseerd is. Er zijn 

op details (grote) afwijkingen zijn geweest. Er zijn fors minder vergunningaanvragen 

binnengekomen vanuit gemeente Heumen, hetgeen de onderbesteding op het programma 

‘behandelen vergunning’ verklaard.   
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Gemeente Nijmegen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2017 van de ODRN 

in de gemeente Nijmegen.  

 

omschrijving waarde 

Inbreng 2017 € 5.303.700 

Aanvullende opdrachten € 185.912 

Totaal geraamd 2017 € 5.489.612 

Bedrag gefactureerd (excl. mutatie OHW) € 5.743.354 

Mutatie OHW  € 49.691 

Totaal gefactureerd € 5.793.596 

Realisatie (percentage) 106% 

Milieu 

Planning HUP 2017 

 

486 

Controles gefactureerd 423 

(waarvan HAT-controles) 67 

Controles uitgevoerd in 2017 472 (97%) 

Aantal hercontroles milieu 225 (63%) 

Aantal klachten milieu 396 (469) 

Aantal voornemen LOD 116 (33%) 

Aantal LOD 42 (12%) 

Aantal verstrekte vergunningen  22 (16) 

Aantal behandelde meldingen 150 (168) 

Aantal uitgebrachte specialistische adviezen 46 (74) 

Aantal vooroverleg 7 (13) 

Bouwen 

Aantal geïnspecteerde bouwdossiers 

 

412 (519) 

Aantal klachten bouw 676 (274) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit bouw 801 (721) 

Aantal sloopmeldingen 653 (723) 

Aantal gebruiksmeldingen 266 (174) 

Aantal leegstandswet aanvragen 54 (133) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit kap 124 (90) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit reclame 103 (95) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit brandveilig gebruik 19 (22) 

 

Tussen haakjes het gerealiseerde aantal in 2016.  

 

 

De inbreng van de gemeente Nijmegen voor 2017 bedraagt € 5.303.700 (begroting na wijziging). 

Als gevolg van het aantrekken van de bouwmarkt en enkele aanvullende opdrachten is de 

exploitatiebegroting  € 5.489.612. Er is in 2017 € 5.743.354 gefactureerd aan de gemeente 

Nijmegen. Dit is exclusief de mutatie op het OHW ad 49.691 euro. Dit is 106% van de 

exploitatiebegroting 
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In overleg met gemeenten Nijmegen zijn alle producten direct toegewezen aan het programma 

duurzaamheid (DZH) of stedelijke ontwikkeling (SO).  

 

 

 
 

 

 
 
 

 
De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.  
 
 gefactureerd begroot % 

Totaal € 5.743.596  € 5.489.612  106 

Vergunning behandelen € 2.618.559  € 2.540.243  103% 

Uitvoeren toezicht € 2.325.820  € 2.417.849  96% 

Handhaven € 7.656  € 35.329  22% 

Adviseringen bijzondere opdrachten € 791.561  € 796.191  100% 

 
Vergunning behandelen 

Er is 103% van de begroting gerealiseerd. Er is meer vooroverleg geweest dan begroot ( € 90.188,-) 

en er zijn significant meer meldingen afgehandeld en dan vooral brandveilig gebruik (€ 34.960).  

 

Er zijn 225 (2016: 276) milieuvergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof 

hier 168 (2016: 168) meldingen (waarvan 126 (2016: 159) meldingen Activiteitenbesluit, 3 (2016: 8) 

meldingen Besluit mobiel breken en 12 (2016: 1) melding gesloten bodemenergiesysteem),  22 

(2016: 16) procedures, 6 (2016: 5) maatwerkvoorschriften, 7 (2016: 13) vooroverleggen en 46 

(2016: 74) specialistische adviezen.  

 

Er zijn 801 (in 2016: 721) Wabo-aanvragen met de activiteit bouw afgerond, 103 (2016: 95) met de 

activiteit reclame, 124 (2016: 90) met de activiteit kap, 19 (2016: 22) met de activiteit brandveilig 

gebruik, 653 (2016: 723) sloopmeldingen en 266 (2016: 174) gebruiksmeldingen.   

 

Uitvoering toezicht  

Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom 

(LOD). Het innen van een LOD valt onder de categorie handhaven. Er is 96% van de begroting 

gerealiseerd. 

 

In totaal zijn 472 (in 2016: 470) initiële milieucontroles uitgevoerd, waarvan 67  controles uit het  

project Horeca (HAT). Er zijn 225 hercontroles uitgevoerd, dat is 48% van het totaal uitgeveorde 

controles. Gemeente Nijmegen heeft als beleidsvoornemen een hercontrolepercentage van 50%. 

In 2017 is deze beleidsdoelstelling gerealiseerd (in 2016 was dit nog 70%). Het aantal (voornemens) 

Last onder dwangsom is afgenomen tot 9%. Deze trend is binnen de gehele regio van de ODRN te 

zien.  

 

Er zijn in deze periode 396 (2016: 469) klachten/meldingen op het gebied van milieu 

binnengekomen. 

 

begroot   gefactureerd  % omschrijving 

 €   4.328.131   €   4.592.355  106% bouw (SO: Stadsontwikkeling) 

 €   1.161.481   €   1.151.241  79% milieu (DZH: duurzaamheid) 

 €   5.489.612   €   5.743.596    
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Er zijn in deze periode 676 (2016: 274) klachten/meldingen op het gebied van bouw 

binnengekomen. Een forse toename ten opzichte van 2016.  

In totaal zijn 412 (2016: 519) bouwdossiers geïnspecteerd. Het totale aantal inspecties is vele 

malen hoger aangezien dossiers met een bouwsom hoger dan € 50.000, - meerdere malen 

geïnspecteerd worden.  

 

Er zijn minder handhavingsverzoeken binnengekomen dan begroot. Per saldo is echter een 

‘onderbesteding’ van € 92.029 te zien.  

 

Handhaven 

Er is voor deze categorie slechts 22% van de begroting gerealiseerd. Het gaat echter om een 

relatief klein begroot bedrag (€ 35.329). Er zijn in 2017 nauwelijks inningen van LOD’s  geweest en 

weinig bestuurlijke strafbeschikkingen geschreven.  

 

Advisering en bijzondere opdrachten 

In deze categorie is 100% van de begroting gerealiseerd.  

 

Overall wordt geconcludeerd dat het daadwerkelijk programma gerealiseerd is. Er zijn op details 

afwijkingen geweest.  



jaarstukken 2017 ODRN  

 

  
 

 

76 

Gemeente Wijchen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2016 van de ODRN 

in de gemeente Wijchen. 

 

omschrijving waarde 

Inbreng 2017 €  419.500 

Aanvullend opdracht €  89.626 

Totaal geraamde omzet 2017  € 509.126 

Bedrag gefactureerd (excl. mutatie OHW)  € 583.354 

Mutatie OHW € 5.009 

Totaal gefactureerd € 588.364 

Realisatie (percentage) 115% 

Planning HUP 2017 123 

Controles gefactureerd 112 

Controles uitgevoerd in 2017 116 (94%) 

Aantal hercontroles 66 (59%) 

Aantal voornemen LOD 22 (20%) 

Aantal LOD 9 (8%) 

Klachten 91 (69) 

Aantal verstrekte vergunningen 12 (12) 

Aantal behandelde meldingen 74 (51) 

Aantal uitgebrachte specialistische adviezen 6 (5) 

Aantal vooroverleg 

Aantal sloopmeldingen (asbest) 

5 (0) 

165 

 

Tussen haakjes het gerealiseerde aantal in 2016.  

 

 

De inbreng van de gemeente Wijchen voor 2017 bedraagt € 419.500 (primitieve begroting). Als 

gevolg van de inbreng van de asbest en bodemtaak is de exploitatiebegroting  € 509.126. Er is in 

2017 € 583.354 (115%) gefactureerd aan de gemeente Wijchen.  Dit is exclusief de mutatie op het 

OHW ad 5.009 euro. 

 

De MARAP is onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën.  
 
 gefactureerd begroot % 

Totaal € 583.354  € 509.126  115% 

Vergunning behandelen € 218.542  € 145.790  150% 

Uitvoeren toezicht € 248.764  € 289.897  86% 

Handhaven € 3.884  € 11.611  33% 

Adviseringen bijzondere opdrachten € 112.164  € 61.828  182% 

 
 

Vergunning behandelen 
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Er is 150% van de begroting gerealiseerd (overbesteding van € 72.752). Dit wordt verklaard door 

een aantal niet begrote, maar wel uitgevoerde procedures van milieuvergunningen (overschrijding 

€ 50.713).  

 

Er zijn 97 (2016: 77) milieuvergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 

74 (2016: 51) meldingen (waaronder 38 (2016: 43) meldingen Activiteitenbesluit, 6 (2016: 3) 

meldingen Besluit mobiel breken en 28 meldingen besluit bodemkwaliteit), 12  (2016: 12) 

procedures, 4 (2016: 7) maatwerkvoorschriften, 5 (2016: 0) vooroverleggen en 6 (2016: 5) 

specialistische adviezen.  

 

Er zijn meer sloopmeldingen asbest afgehandeld dan begroot (overschrijding € 11.297). 

 

Uitvoering toezicht  

Onder deze categorie vallen alle inspecties tot en met het opleggen van een last onder dwangsom 

(LOD). Het innen van een LOD valt onder de categorie handhaven. Er is 86% van de begroting 

gerealiseerd.  

 

In totaal zijn 116 (2016: 154) initiële milieucontroles uitgevoerd en 66 hercontroles. In 2017 zijn 

procentueel (57%) significant minder hercontroles uitgevoerd dan in 2016 (78%). Deze trend is 

binnen de gehele regio van de ODRN te zien.  

 

Er zijn in deze periode 91 (2016: 69) klachten/meldingen op het gebied van milieu binnengekomen. 

 

Bij toezicht milieu is een onderbesteding van € 17.665 te zien. Reden hiervoor is dat er minder 

initiële controles gefactureerd dan uitgevoerd.  

 

Handhaven 

Er is voor deze categorie slechts 33% van de begroting gerealiseerd. Het gaat echter om een 

relatief klein begroot bedrag (€ 11.611). Er is in 2017 nauwelijks  inzet van BOA geweest.  

 

Advisering en bijzondere opdrachten 

In deze categorie is 182% van de begroting gerealiseerd. Grootste afwijking in deze categorie is de 

overschrijding op verstrekken specialistisch advies (€ 10.363) en het beantwoorden van algemene 

vragen (€ 14.696). 

  

Overall wordt geconcludeerd dat het daadwerkelijk programma gerealiseerd is. Er zijn op details 

(grote) afwijkingen zijn geweest. De overbesteding op het begrote bedrag kan grotendeels worden 

verklaard door een aantal onvoorziene milieuvergunningprocedures en de afhandeling van 

algemene vragen.  
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Provincie Gelderland 

In onderstaande tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2017 van de ODRN 

voor de provincie Gelderland. Daarnaast is voor de BRZO en RIE-4 bedrijven (ex B&W) 12.000 uur 

opgenomen ofwel plm. € 984.000. De BRIKS-taken die wij in opdracht uitvoeren zijn niet in de 

begroting 2017 geraamd, en worden afzonderlijk in rekening gebracht.  Ten opzichte van de 

rapportage over het eerste en tweede kwartaal zijn in tabel 15 voor de onderdelen Advisering en 

Projecten en speciale opdrachten, gecorrigeerde waarden opgenomen in de kolom  

“Uitvoeringsplan 2017”. Deze correctie is gewenst omdat in het uitvoeringsplan over 2017 de 

actualisatietoetsen, beoordelingen Veiligheidsrapporten, EPRTR, UPD en EEP die een onderdeel zijn 

van Advisering abusievelijk waren opgenomen in het onderdeel Projecten en speciale opdrachten 

en Toezicht en handhaving. 

 

 

 
Provincie Gelderland 

 

Uitvoeringsplan 

2017 

Begroot  

2017 

Realisatie 

2017  

1. Omzetverwachting   1.252.600  

2. BRZO en RIE-4 bedrijven ex B&W  984.000  

3. Vergunningverlening 715.200  789.989 

4. Toezicht en handhaving  735.000  781.016 

5. Advisering  389.100  447.433 

6. Projecten en speciale opdrachten 516.700 110.000 631.187 

7. Subtotaal VTH   2.356.000 2.346.600 2.649.625 

7a extra budget VTH 296.000   

8. Briks vergunningverlening en toezicht   320.388 

9. Niet-inrichting gebonden taken L en G 390.600 400.000 288.218 

Totaal 3.042.600 2.746.600 3.258.231   

 
 
3. Vergunningverlening 
In 2017 is 110% van het beschikbare budget besteed. Omdat op basis van het aantal lopende 
procedures en vooroverleggen een overschrijding was voorzien is in het vierde kwartaal een extra 
budget aangevraagd en verkregen van €71.000. Inclusief dit extra budget is de overschrijding nog 
0,48%.  
 
4. Toezicht en handhaving 
De besteding bij toezicht en handhaving liggen met 106% boven het begrote bedrag. De oorzaak 
hiervan is dat er meer controles en hercontroles milieu zijn uitgevoerd dan gepland. 
 
5. Advisering 
De besteding bij Advisering is 122%. Om dat deze overschrijding was voorzien is ook voor dit 
onderdeel extra budget gevraagd €25.000 voor advisering Bodem en €56.000 voor het 
actualisatieprogramma. Inclusief dit extra budget is er sprake van een besteding van 95%.  
 
6. Projecten en speciale opdrachten 
De besteding bij projecten en speciale opdrachten bedraagt 128%. Hierna is per subcategorie 
aangeven wat de belangrijkste afwijkingen zijn. Omdat de overschrijding voorzien was is er een 
extra budget aangevraagd van €124.000. Inclusief dit extra budget is er sprake van een besteding 
van 101%. 
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7. Subtotaal VTH 

In totaal is in 2017 voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma 112% van het beschikbare 

budget gebruikt. De besteding ligt daarmee ruim boven de verwachting. Inclusief het extra budget 

van €296.000 ligt de besteding op 100%.  

 

 

8.Briks vergunningverlening en toezicht 

Hieronder is een nadere specificatie van de besteding opgenomen. 

 
BRIKS - vergunningverlening       € 230.713 

BRIKS – toezicht       € 88.188 

BRIKS – handhaving       € 172 

BRIKS – advisering       € 1.315 

BRIKS – totaal    € 320.388 
 
 
9. Niet-inrichting gebonden taken L en G 
De hier opgenomen werkelijke kosten betreffen alleen de kosten voor de specialismen Lucht en 
Geluid.  Met ingang van 2017 zijn de kosten van de risicokaart in het werkplan opgenomen. 
 
 

 

 

 

omschrijving waarde 

Inbreng 2017 € 2.671.793 

Bedrag gefactureerd (excl. Mutatie onderhandenwerk) € 2.649.625 

Mutatie onderhandenwerk 257.912 

Totaal gefactureerd 2.907.537 

Realisatie (percentage) 111% 

Milieu 

Planning HUP 2017 

 

109 

Controles gefactureerd 110 

Controles uitgevoerd in 2017 114 (105%) 

Aantal hercontroles milieu  77 (70%) 

Aantal voornemen LOD 27 (25%) 

Aantal LOD 10 (9%) 

Aantal klachten milieu 56 (22) 

Aantal milieuprocedures afgerond in 2016 127 

Aantal verstrekte vergunningen .. 

Aantal behandelde meldingen .. 

Aantal uitgebrachte specialistische adviezen .. 

Aantal vooroverleg .. 

Bouwen 

Aantal geïnspecteerde bouwdossiers 

 

27 (46) 

Aantal klachten bouw 0 (0) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit bouw 41 (34) 

Aantal sloopmeldingen 35 (30) 

Aantal gebruiksmeldingen 23 (14) 

Aantal leegstandswet aanvragen 0 (0) 
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Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit kap 9 (6) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit reclame 1 (5) 

Aantal afgeronde Wabo-aanvragen activiteit brandveilig gebruik 1 (0) 

 

 

 

 

 

9.2 Leden Algemeen Bestuur 
 
 
 

Naam 

 

o Dhr. H.A.M. van den Berg (Heumen) 

o Dhr. J.J. van Dijk (Prov. Gelderland) (voorzitter) (DB) 

o Dhr. P. de Klein (Beuningen) (DB) 

o Dhr. M.H.T. Lepoutre (Druten) 

o Dhr  T.T.M. Burgers (Wijchen) 

o Dhr. J.G.M. Thijssen (Berg en Dal) (vice-voorzitter) (DB) 

o Dhr. B.  Velthuis (Nijmegen) (DB) 

o Mevr. H. Tiemens (Nijmegen)  
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9.3 Controleverklaring Ernst & Young Accountants LLP 

 

Volgt nog 
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9.4 Verklarende woordenlijst 
 
 
afkorting voluit 

B&W 

BBO 

Burgemeester en Wethouders 

Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen 

BERAP BEstuursRAPportage 

BOA BijzonderOpsporingsAmbtenaar 

BOR Bijzondere OndernemingsRaad 

BRIKS  Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop 

BRZO Besluit Risico’s Zware Ongevallen 

CVV Complexe Vergunning Verlening 

DVO 

EED 

DienstVerleningsOvereenkomst 

Energy Efficiency Directive  

E-PRTR Europese Pollutant Release Transfer Register. Verplichting van 

Milieujaarrapportage door industriële bedrijven 

FTE FullTime Equivalent  

HUP HandhavingsUitvoeringsProgramma 

ICT Informatie en CommunicatieTechnologie 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control. Geïntegreerde preventie en 

bestrijding van verontreiniging 

LOD Last Onder Dwangsom 

MARAP MAnagementRAPportage 

OD’s OmgevingsDiensten 

ODRN OmgevingsDienst Regio Nijmegen 

OHW OnderHandenWerk 

OM Openbaar Ministerie 

P&O Personeel en Organisatie 

PIOFAH Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratie 

en Huisvesting 

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VR VeilgheidsRapport 

VTH Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

WNT Wet Normering Topinkomens 

WRS Wabo Registratie Systeem 
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9.5 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek2017  
 

PRODUCTEN 

OPDRACHTGEVER 

Gemeente Berg en Dal Gemeente Beuningen Gemeente Druten Gemeente Heumen 

zeer 
tevreden tevreden ontevreden 

zeer 
tevreden tevreden ontevreden 

zeer 
tevreden tevreden ontevreden 

zeer 
tevreden tevreden ontevreden 

Controle bezoek bouw 
32% 62% 6% 

100% (1 
respondent) 0 0 n.v.t.** n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Controle bezoek milieu 22% 74% 4% 33% 61% 6% 13% 88% 0 23% 62% 15% 

Omgevingsvergunning 
(bouw + milieu)* 31% 58% 11% 28% 64% 8% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Melding 
Activiteitenbesluit 0 0 

100% (1 
respondent) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 100% 0 0 100% 0 

Vooroverleg 
27% 47% 27% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

100% (1 
respondent) 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Totaal 29% 60% 10% 32% 61% 7% 14% 86% 0 19% 69% 13% 

             

PRODUCTEN 

OPDRACHTGEVER 

Gemeente Nijmegen Gemeente Wijchen Provincie Gelderland Totaal ODRN 

zeer 
tevreden tevreden ontevreden 

zeer 
tevreden tevreden ontevreden 

zeer 
tevreden tevreden ontevreden 

zeer 
tevreden tevreden ontevreden 

Controle bezoek bouw 22% 64% 14% n.v.t.** n.v.t. n.v.t. 20% 60% 20% 25% 63% 12% 

Controle bezoek milieu 24% 71% 4% 28% 69% 3% 38% 50% 13% 26% 68% 6% 

Omgevingsvergunning 
(bouw + milieu)* 26% 52% 23% 0 

100% (1 
respondent) 0 17% 83% 0 27% 55% 18% 

Melding 
Activiteitenbesluit 27% 45% 27% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 15% 65% 20% 

Vooroverleg 
25% 47% 28% 

100% (1 
respondent) 0 0 67% 33% 0 30% 45% 25% 

Totaal 25% 57% 18% 29% 68% 3% 33% 57% 10% 26% 60% 13% 

 
* Op dit moment is het nog niet mogelijk om de resultaten van Omgevingsvergunning bouw en milieu te splitsen in de rapportage van het KTO. Dit gaat op korte termijn 
geregeld worden. 
** n.v.t. betekent dat er voor dit product geen uitvragen zijn gedaan voor de betreffende opdrachtgever of dat deze wel zijn gedaan maar dat er geen respons is 
binnengekomen. 
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