Samen verder bouwen
Tussenevaluatie Koers 2015 - 2018
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Inleiding

Onze missie: Samen met onze gemeenten werken we aan een veilige,
duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners en
bedrijven. Dit doen we op een maatschappelijk bewuste manier.

In 2015 heeft het algemeen bestuur, na consultatie van de colleges van burgemeester en

Om onze ambities te kunnen realiseren formuleerden we de volgende doelen:

wethouders van de deelnemende gemeenten, het Koersdocument ‘Samen bouwen aan
de Omgevingsdienst regio Utrecht’ inclusief de daarin opgenomen strategische doelen

• Beter ontzorgen van onze gemeenten;

vastgesteld. Samen met gemeenten is vervolgens nagedacht over de dienstverlener die

• Meer centraal stellen van onze brede kennis en onafhankelijke positie;

ODRU zou moeten zijn of moeten worden. De resultaten hiervan zijn vertaald naar een

• Meer vanuit een dienstverlenende houding werken;

missie en een visie, waarmee we ook onze ambities voor de toekomst hebben vast-

• Alerter zijn op politiek gevoelige dossiers en lokale verhoudingen;

gelegd. Het Koersdocument vindt u in bijlage 3. Hoewel de Koers van ODRU tot eind

• Meer vanuit mogelijkheden denken.

2018 loopt, is deze tussenevaluatie nu al uitgevoerd. Hiermee geven we de nieuwe
gemeenteraden en het nieuw te vormen algemeen bestuur van de ODRU inzicht in hoe

Om deze doelen vorm en inhoud te geven, was het nodig om de organisatie opnieuw in

wij werken aan het realiseren van onze ambities. Hiermee hebben we een vertrekpunt

te richten. Dat kreeg zijn beslag op 1 juli 2017.

voor de nog te bepalen koers 2019-2022. Aan het einde van 2018 stellen we een
Kernwaarden

definitieve evaluatie op.

Bij alles wat wij doen, laten wij ons leiden door onze kernwaarden: dichtbij, samen,
In het koersdocument zijn ook de met elkaar afgesproken bestuurlijke spelregels

deskundig, objectief, anticiperend en maatschappelijk bewust. Zij zijn bepalend voor

vastgelegd. Hierover leest u meer in hoofdstuk 3.

hoe wij omgaan met klanten en partners, maar ook met collega’s onderling.
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Programma’s
Onze strategische doelen zijn neergelegd in de strategiekaart. Deze vormt de basis van

De programma’s Processen, #Omgevingsbewust toezicht en Nabijheid zijn allen gericht

het organisatiebrede ‘programma’ Organisatieontwikkeling (OO). Onder de paraplu van

op kwaliteitsverbetering. De strategiekaart is uitgewerkt in een doelenboom. De boom

OO zijn op dit moment vijf programma’s georganiseerd: Omgevingswet en Toekomst-

(op de volgende pagina) laat in één oogopslag de genoemde programma’s en hun

scenario’s en robuustheid zorgen ervoor dat we goed op de toekomst zijn voorbereid.

afzonderlijke doelen zien.
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PROJECTEN

• Samen klaar voor Omgevingswet
• Bepalen veranderende rol en positie ODRU
• Vaststellen impact OGW (omvang en uitvoering)
• In beeld brengen kaders processen
• Zichtbaar maken voordelen regionale samenwerking
• Ontwikkelen gewenste capaciteiten medewerkers

• Inrichten efficiënte en eenduidige
werkprocessen
• Continue kwaliteitsborging

PROGRAMMA
TOEKOMSTSCENARIO’S EN
ROBUUSTHEID

PROGRAMMA
PROCESSEN

DOELEN

PROJECTEN

PROGRAMMA
OMGEVINGSWET

Niet alle doelen zijn in de programma’s opgenomen. In hoofdstuk

PROJECTEN

• Faciliteren overdracht bouwtaken
• Vergroten van robuustheid
• Overdragen witte vlekken Basistaken
en Wabo milieu
• Gevolgen stapsgewijze groei in beeld

• Herinrichten hoofdprocessen
• Inrichten digitale werkwijzer
• Opleiden van facilitators

• Leidende coalitie
• Gemeentekaarten
• Effectenkaarten
• Regiokringen

DOELEN

DOELEN

DOELEN

• Robuustheid en overdracht taken
• Samenwerking
• Gevolgen van groei
• Draaiboek overdracht taken
• Toekomstbestendigheid GR
• Monitoringsmethode
• Gevolgen Wet kwaliteitsborging voor bouwen

• Verschuiving van taken
• Omgevingsvisie en -plan
• Processen
• Informatievoorziening
• Kennis en vaardigheden

DOELEN

PROJECTEN

PROJECTEN

Uitvoering Koers ODRU

• Mobiel toezicht
• Programmatisch toezicht
• Landelijke handhavingsstrategie
• Toezicht op energiebesparing
• Indirecte lozingen
• #Asbest
• Klachten en crisisbeheersing (asbest en bouw)
• Samenwerking met OM en VRU
• #Omgevingsbewuste toezichthouder

• Transformatie taakgericht naar omgevingsbewust
• Vergroten effectiviteit en efficiency
• Terugdringen administratieve lasten
• Vergroten ‘level playing field’ en rechtsgevoel

PROGRAMMA
#OMGEVINGSBEWUST
TOEZICHT

• Vergroten van nabijheid
• Kwaliteitsbeleving vergroten door
klanttevredenheidsmetingen

3 leest u hoe wij hier toch invulling aan geven.
Hierna beschrijven we per programma wat het doel was, wat er is

PROGRAMMA
NABIJHEID

bereikt en welke knelpunten we onderweg tegen kwamen.

Samen • Dichtbij • Maatschappelijk bewust • Deskundig • Objectief • Anticiperend
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2.1 Voorbereiding op de toekomst

De activiteiten die in het kader van dit programma samen met onze gemeenten worden

Vanuit de kernwaarde ‘anticiperen’ kijken we vooruit en zorgen we dat we zelf regie

ontplooid, zijn:

houden op de ontwikkelingen die op ons afkomen. De twee belangrijkste zijn de

•	Verschuiving van taken: meerdere beleids-, en uitvoeringstaken worden van

komst van de Omgevingswet en de overdracht van taken door gemeenten.
Deze twee programma’s behandelen we hierna.

Rijk en provincie aan de gemeenten overgedragen;
•	Omgevingsvisie en –plan: ten behoeve van het bepalen van rol en positie van
ODRU binnen de nieuwe wettelijke instrumenten;

2.1.1 Omgevingswet

•	Digitale samenwerking: er komt onder de landelijke vlag ‘Digitaal stelsel

Doel

Omgevingswet’ (DSO) een grote verandering aan. Deze is gericht op het

Het doel van het programma is ervoor te zorgen dat ODRU en de deelnemende

beschikbaar stellen van informatie aan inwoners en bedrijven en op het nemen

gemeenten klaar zijn voor de Omgevingswet. In 2015 werd verondersteld dat de

van integrale interbestuurlijke besluiten;

Omgevingswet in werking zou treden in 2018. Inmiddels is de ingangsdatum

•

Het vergroten van kennis en vaardigheden van ODRU-medewerkers.

opgeschoven naar 2021.
Resultaten tot nu toe
Het programma Omgevingswet kent de volgende subdoelen:

ODRU en gemeenten hebben elkaar gevonden op het onderwerp Omgevingswet;

1.

In 2021 zijn ODRU èn de gemeenten klaar voor de Omgevingswet;

we weten wie ervan is, kennen elkaars plan en problematiek en zitten bij elkaar aan tafel.

2.

Impact Omgevingswet op omvang en uitvoering taken vaststellen;

3.	Gezamenlijk bepalen van de veranderende rol en positie van ODRU

Inzicht

in de processen Omgevingswet;

We hebben een duidelijk beeld gekregen van onze gemeenten, hun ambitie, planning

4.

Optimaliseren processen conform Omgevingswet;

van eventuele pilots en stand van zaken rondom de Omgevingswet. Dit inzicht moet

5.

Zichtbaar maken voordelen regionale samenwerking;

actueel en scherp worden gehouden. Dat vraagt van beide kanten een investering.

6.

ODRU denkt en handelt in de geest van de Omgevingswet.

In pilots rondom omgevingsvisie en –plan zoeken we met gemeenten uit welke rol
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en positie meerwaarde heeft. Hierbij gaat het vooral om het proces. De inhoud van de

Cultuurverandering

instrumenten verschilt. Het aantal ervaringen tot nu toe is nog te beperkt om over de

Zestien medewerkers hebben eind 2017 een driedaagse training gevolgd waardoor

volle breedte conclusies te kunnen trekken.

zij in staat zijn een kwalitatief goed gesprek aan te gaan over de Omgevingswet.
Aan de hand van onze kernwaarden werken wij aan een cultuurverandering.

Er is een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd over gemeente-overstijgende
thema’s. Met gemeenten is verkend welke thema’s om regionale afstemming vragen.
Hier gaan we in 2018 mee verder. Op een aantal inhoudelijke thema’s zien wij kansen
om ons als uitvoeringsdienst te profileren.

DSO

Samenwerking
Regionale samenwerking vindt tot nu toe plaats in de vorm van onderlinge afstemming
tussen meerdere deelnemende gemeenten en ODRU. Door onze bijdrage in het
opstellen van het Omgevingsplan, fungeren wij als een ‘linking pin’. Dat maakt het
mogelijk om te adviseren over eenduidige regels en het toezicht hierop. Zo voorkomen
we dat bijvoorbeeld bedrijven bij gemeenten gaan shoppen.

Er is in kaart gebracht welke informatie uit de Omgevingswet en de ontwikkelingen
rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet nodig zijn om tot de veranderopgave van
informatievoorziening te komen. Deze informatie wordt binnenkort aan het bestuur
gepresenteerd.
Punten van aandacht

ODRU en de ketenpartners, zoals Veiligheidsregio Utrecht (VRU), GGD en waterschappen, hebben elkaar gevonden. Met name bij het uitwerken van de één-loket-gedachte
is goede samenwerking onontbeerlijk. Dat ene loket maakt het mogelijk om bij een
aanvraag een integrale en interbestuurlijke afweging te kunnen maken.
De rol en positie van ODRU is verduidelijkt en verstevigd in de trajecten die de provincie
heeft opgestart en waarin samenwerking met ODRU werd gevraagd. Er is een open
gesprek gevoerd door de provincie, een delegatie van ODRU-gemeenten en ODRU zelf
over de afzonderlijke bijdragen van alle partijen. ODRU faciliteert en spreekt alleen
namens gemeenten wanneer zij hierover zijn geraadpleegd.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2021. Niet alle bijbehorende regelgeving, zoals algemene maatregelen van bestuur, is nu al klaar. De Omgevingswet is dan
ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Dit belemmert diverse trajecten en leidt tot het
uitstellen van voorbereiding bij gemeenten. Omwille van een haalbare planning moeten
we elkaar, ondanks alle onduidelijkheden, blijven aanmoedigen om door te gaan.
ODRU als partner
Het blijkt dat de gemeenten zich nog weinig bewust zijn van de bijdrage die ODRU kan
leveren en van de rollen die wij kunnen vervullen. Dat leidt er toe dat sommige gemeenten de bijdrage van ODRU, bijvoorbeeld aan de Omgevingsvisie, naar achteren schuiven
vanuit het idee dat ze het eerst zelf wel kunnen. Bij het ontwikkelen van een

Met provincie en RUD Utrecht is een gezamenlijke impactanalyse door AT Osborne
gestart. Er zijn gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd over de één-loket-gedachte
en de nieuwe bodemtaak.

Deze kernwaarden dragen bij aan het denken en handelen in de geest van de
Omgevingswet. Er vindt een eerste kruisbestuiving plaats tussen collega’s. Vanuit
afzonderlijke clusterszijn er stappen gezet om hun specifieke thema met betrekking tot
de Omgevingswet uit te werken. Het onderwerp leeft.

Omgevingsvisie of Omgevingsplan komen ongeveer alle ODRU-taakvelden samen.
Het zou goed zijn als alle deelnemende gemeenten ODRU als natuurlijke partner zien,
met een eigen toegevoegde waarde. ODRU moet zich misschien wat steviger
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profileren zodat direct bij de start van projecten rollen en posities duidelijk zijn.
ODRUheeft van haar bestuur een grotere opdracht gekregen dan de provincie en de
RUDUtrecht. De laatste heeft de omgevingswet op een lager pitje gezet terwijl de
provincie vooral faciliterend wil zijn voor de omgevingsdiensten. Dat vraagt om continue
alertheid of de samenwerking oplevert wat ODRU en haar gemeenten nodig hebben. De
provincie geeft aan meerwaarde te ervaren aan de inbreng van ODRU en is bereid om
met ons mee te denken.
Optimaliseren van processen
In verband met het uitstel naar 2021 is er nog niet gewerkt aan het optimaliseren van
de processen die voor de Omgevingswet nodig zijn. Dit gebeurde wel voor de
processen van vergunningverlening en toezicht. Het optimaliseren van processen is
nodig omzo efficiënt en effectief mogelijk te werken. De aansluiting met de
Omgevingswet is de volgende stap. Zodra definitief duidelijk is wat de impact van de
wet is, moet dat zo snel mogelijk in het betreffende proces worden verwerkt. Om
efficiënt te kunnen werken, is het van belang om samen met gemeenten te werken aan
zoveel mogelijk eenduidige processen. De ontwikkelingen rondom het Digitaal Stelsel
Omgevingswet moeten door alle partijen kritisch worden gevolgd. Hier zit een groot
financieel risico voor ODRU. In de voorbereiding kan ODRU, samen met de provincie,
de gemeenten faciliteren. De gemeenten blijven zelf gesprekspartner voor de provincie,
zowel in de besluitvorming als in de procesontwikkeling.
Maatwerk
Er kan spanning optreden tussen lokaal maatwerk en regionale afstemming. Van ODRU
wordt verwacht dat er zo efficiënt en effectief mogelijk wordt gewerkt. Maatwerk is
mogelijk, maar daar zijn grenzen aan. Gemeenten en ODRU moeten hier voldoende
aandacht voor hebben. De pilots in het kader van de Omgevingswet vragen andere
vaardigheden dan medewerkers gewend zijn. Die omschakeling gaat niet vanzelf.
Ook gemeenten hebben deze cultuuromslag nog voor de boeg. Het is zaak om de rol
en positie van ODRU helder te houden: waar zijn wij van en waarvan niet?
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2.1.2 Toekomstscenario’s en robuustheid
Doel

Doel van het programma is te zorgen dat ODRU voldoende robuust is om haar taken
voor de deelnemende gemeenten uit te voeren en dat groei, door overdracht van taken,
op een verantwoorde manier plaatsvindt. Het programma kent vier subdoelen:
1.

Faciliteren overdracht bouwtaken;

2.

Vergroten van robuustheid;

3.

Overdragen witte vlekken basistaken en Wabo-milieu;

4.

Gevolgen stapsgewijze groei in beeld.

Resultaten tot nu toe
Op basis van de ervaringen met de overdracht van bouwtaken door de gemeenten
IJsselstein en Montfoort heeft ODRU de uitgangspunten en randvoorwaarden
geformuleerd waaronder zij bereid is bouwtaken over te nemen van gemeenten die
hiervoor kiezen. Het algemeen bestuur heeft deze in 2017 vastgesteld. Het gesprek met
de gemeente De Ronde Venen over een gedeeltelijke overdracht van bouwtaken heeft
geleid tot het opstellen van een tweede, beleidsarm model. Dit model is puur op
uitvoering gericht. Het beleidsrijke model past bij een regiegemeente. In 2017 en 2018
is samen met gemeente De Ronde Venen een plan van aanpak opgesteld; een basisdocument voor de overdracht van bouwtaken. Een concept-communicatieplan beschrijft
wat we doen om medewerkers bij gemeente en ODRU bij de overdracht te betrekken en
te zorgen voor een zachte landing van de nieuwe collega's bij ODRU.
Visie op bouwen
Het algemeen bestuur heeft opdracht gegeven voor het project ‘Visie op bouwen’.
Er is contact gelegd met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland om een
kick-off te verzorgen met de diverse betrokkenen van de gemeenten en ODRU.
Doel is om tot een gezamenlijk gedragen visie te komen over de toekomst van het
bouwen in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de
Omgevingswet.
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Overdracht van taken
In de Koers is afgesproken dat de gemeenten alle Wabo-milieutaken met een uitvoerend

De BOR-matrix is besproken met alle gemeenten en er zijn procesafspraken gemaakt.

karakter in mandaat overdragen. Voor de uitvoering van deze afspraak moest worden

Gesproken wordt over de precieze inhoud van taken. Per gemeente is, afhankelijk van

gewacht tot de rijksoverheid in 2017 in het Besluit 0mgevingsrecht (BOR) vastlegde

gesignaleerde ‘gaten’, een plan van aanpak nodig om tot taakoverdracht te komen.

wat precies wordt verstaan onder de taken die gemeenten wettelijk verplicht zijn aan

Door de taakoverdracht van Renswoude (Wabo-milieu en asbest) per 1 juli 2017

hun omgevingsdienst over te dragen. Inmiddels is er een overzicht gemaakt (Bor-matrix)

vergroten we onze robuustheid.

waarin per gemeente inzichtelijk is gemaakt:
•

welke basistaak wel of niet door ODRU wordt uitgevoerd;

•	welke taak, waarvoor de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria (KC2.1) geldt,
wel of niet door ODRU wordt uitgevoerd ;
•	welke taak uit onze product-dienstencatalogus wel of niet door ODRU wordt
uitgevoerd.
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Met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zijn wij in gesprek over de overdracht van

dat alle milieugerelateerde taken met een uitvoerend karakter (Wabo-milieu) naar ODRU

milieutaken. Met een aantal gemeenten werken we aan een gezamenlijk plan van

worden overgebracht. Voorkomen moet worden dat er een scheiding wordt gemaakt

aanpak met betrekking tot de overdracht van asbest- en Wabo-milieutaken.

tussen wettelijke en niet wettelijke taken waardoor een taak deels door de gemeente
zelf en deels door ODRU wordt uitgevoerd. De financiële gevolgen maar ook de

De mogelijkheden tot samenwerking met partners zijn in beeld gebracht. We schatten in
dat samenwerking met RUD Utrecht volstaat om als organisatie robuust te zijn.

vrijkomende formatie bij overdracht vormen voor de gemeente vaak een obstakel.
Voor ODRU betekent dit dat sommige taken (nog) niet robuust zijn juist omdat ze deels
nog door de gemeente worden uitgevoerd. Wanneer taken door twee organisaties

Gevolgen van groei

worden uitgevoerd, is het beeld richting burgers en bedrijven onduidelijk en wordt de

De overdracht van taken en personeel heeft gevolgen voor onze huisvesting.

mogelijkheid voor ondermijning groter.

Het document ‘Gevolgen van Groei’ is met oplegnotitie ter besluitvorming aan het
dagelijks bestuur gepresenteerd. De drukte op de negende verdieping is cijfermatig
onderbouwd en toegelicht. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de directeur van

Toe- en uittreding
Op dit moment verschillen de beelden over de omvang van de taakoverdracht van

ODRU de opdracht te geven om een voorstel tot wijziging van de begroting 2018 en

Vijfheerenlanden. Voor de uiteindelijke overdracht vindt een toetreding tot de

begroting 2019 zo op te stellen, dat uitbreiding van kantoorruimte al in 2018 kan worden

gemeenschappelijke regeling ODRU plaats en daarmee een uittreding uit die van de

gerealiseerd. De directeur heeft mandaat gekregen om, in overleg met de voorzitter en

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Er is op dit moment nog geen financiële borging

voorafgaand aan de vaststelling van de begroting(swijziging), één of meerdere huur-

voor de middelen die nodig zijn voor een taakoverdracht.

overeenkomsten te sluiten om voldoende kantoorruimte beschikbaar te hebben.

2.1.3 Programma duurzaamheid

Punten van aandacht

In de vergadering van 14 december 2017 heeft het algemeen bestuur het programma

Budget

duurzaamheid toegevoegd aan de strategiekaart. Samen met onze gemeenten werken

Over de overdracht van de basistaken (vnl. asbesttaken) is weinig discussie. Wel blijktdat

we aan het realiseren van de duurzaamheidsambities waarbij de focus op de energie-

er binnen de gemeenten niet voldoende budget beschikbaar is voor de uitvoering

transitie ligt. Er wordt een programma georganiseerd dat moet leiden tot een ‘plan

ervan. Het algemene beeld is dat dit in de begroting 2019 wordt geborgd.

duurzaamheid’. Hierin moet duidelijk worden wat ODRU op dit terrein te bieden heeft.
Op basis van het plan kan met de uitvoering worden begonnen. Voor 2018-2019 kan

Sturing

de personele inzet vanuit interne en regionale uren voor de tijdelijke impuls worden

Goede sturing, in het bijzonder van de bouwtaken, door het maken van heldere

bekostigd. De projecten zelf worden gefinancierd vanuit de UVP’s. Met deze opzet vindt

afspraken is noodzakelijk. Dit voorkomt (financiële) verrassingen.

er een betere inbedding in het reguliere werkpakket plaats.

Scheiding voorkomen
Spannend wordt het bij de niet wettelijk verplichte taken. Het Koersdocument stelt
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2.2 Kwaliteitsverbetering

Punten van aandacht

In de koers is, naast het anticiperen op de nabije toekomst, de ambitie opgenomen om

1.	Omdat prioriteit wordt gegeven aan reguliere productie is het soms lastig om

de kwaliteit van de dienstverlening van ODRU te verbeteren. Dit wordt uitgewerkt inde
programma’s Processen, Nabijheid en #Omgevingsbewust toezicht. Wij beschrijven ze

medewerkers voor projecten ‘vrij te spelen’.
2.	Er moet voor worden gezorgd dat niet alleen het ontwerp maar ook de imple-

hierna.

mentatie van de procesverbetering daadwerkelijk in de uitvoering terecht komt.
3.

2.2.1 Processen

De realisatie van één uniform ODRU-werkproces.

4.	Gemeenten moeten in staat worden gesteld om goed te kunnen aansluiten op

Doel

deze nieuwe en uniforme Wabo-processen. In dat ontwikkelingsproces moeten

Het programma Processen heeft twee subdoelen:

zij samen met ODRU optrekken.

1.	Het inrichten van efficiënte en eenduidige werkprocessen, die klantgericht en

5.	Medewerkers moeten worden geholpen om hun oude manier van werken los te

gebruiksvriendelijk zijn en kunnen rekenen op draagvlak.

laten.

2.	Het vergroten van het denken in procesketens en een continue kwaliteitsverbetering.

Een lerende organisatie zijn, blijkt in de praktijk lastiger dan verwacht. Daarom is er
medio maart 2018 gekozen voor een intensieve doorstart van het programma

Resultaten tot nu toe

Processen met externe begeleiding. Zodat we binnen de periode van de Koers

Drie hoofdprocessen zijn beschreven maar nog niet opnieuw ingericht.

2015-2018 tot resultaat kunnen komen.

•

vooroverleg behandelen;

•

VV-aanvraag Wabo behandelen;

•

Uitvoeren controle.

2.2.2 Nabijheid
Doel

Het is de bedoeling om het aantal overdrachtsmomenten te beperken, taken/activiteiten

Het programma nabijheid heeft twee subdoelen:

te 'ontdubbelen' en zowel intern als extern de terminologie eenduidig te maken.

1.

Uiteindelijk moeten zo de doorlooptijden korter worden en de communicatie met de

2.	Het vergroten van de kwaliteitsbeleving door middel van klanttevreden-

Vergroten van de nabijheid bij onze gemeenten;
heidsmetingen.

gemeenten worden verbeterd.
Besturing

Resultaten tot nu toe

Per 1 juli 2017 is een organisatiewijziging doorgevoerd. Het aantal lagen onder de

Met de uitvoering van de organisatieontwikkeling verandert ook de manier waarop

directie is teruggebracht naar één. De inhoudelijke afdelingen zijn georganiseerd langs

ODRU ‘de dingen doet’. Onze kernwaarden hebben een vaste basis gekregen.

driehoofdtaken en –processen: Beleid & Vergunningen, Integraal Toezicht &

Door steeds de verbinding te leggen met de ontwikkelingen binnen ODRU, borgen

Handhaving, Expertise & Advies. In de afdelingen zijn clusters gevormd en

we de aandacht voor onze nabijheid en zichtbaarheid.

coördinatoren aangesteld. Door deze wijzigingen kan beter op de kwaliteit van de
processen worden gestuurd.
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Vliegwiel
Door in de uitvoering van de OO-programma’s aan de ‘voorkant van de verandering’
onze kernwaarden te borgen, ontstaat een vliegwiel. De aanwezige veranderkracht
binnen de andere OO-programma’s wordt zo gebruikt om het programma Nabijheid te
realiseren. Bij de OO-bijeenkomsten en in de contacten met de medewerkers vestigen
we doorlopend de aandacht op het belang van het principe ‘nabijheid’.
Couleur locale
Het gevoel van nabijheid vergroten we onder meer door te zorgen voor adequate kennis
van de ‘couleur locale’. Door gebruik te maken van onze gemeentekaart, keukentafelsessies en regiokringen weten we beter wat er in een gemeente speelt. In onze dienstverlening kunnen wij hierop anticiperen.
Gemeentekaart
Met behulp van gemeentekaarten (een internettool) kan kennis worden gedeeld.
Vanwege het grote succes is de internettool aangevuld met de thema’s ‘Mandaatbesluit’
en ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening’. Specifieke gemeentelijke kenmerken en
aandachtspunten zijn zo voor alle medewerkers snel inzichtelijk.
De Effectenkaart
Het vergroten van de nabijheid meten we met behulp van de Effectenkaart. Dit is een
visuele presentatie van de indicatoren, ken- en stuurgetallen die iets zeggen over de
mate waarin ODRU, en daarmee de gemeenten, succesvol is in het realiseren van de
doelstellingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze dienstverlening
(tevredenheid van de inwoners, bedrijven en gemeenten), maar ook of ODRU er samen
met de gemeenten in slaagt om de gewenste maatschappelijke effecten te realiseren.
Omdat de gemeenten ook eigenaar van ODRU zijn, geeft de kaart ook informatie over
hoe de ODRU-organisatie ervoor staat. De Effectenkaart wordt op dit moment als pilot
bij de gemeenten De Ronde Venen, Veenendaal en Zeist uitgevoerd.
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Punten van aandacht

Als iets niet binnen ons eigen domein past, zoals het bouwen op een plek waar dat niet

De uitvoering van de cultuurverandering en daarmee het sturen op nabijheid heeft door

mag of het kappen van een boom zonder vergunning, dan signaleren zij dit toch en

de organisatiewijziging vertraging opgelopen. Een verandering in houding en gedrag

betrekken zij de juiste collega’s erbij. Zij proberen zoveel mogelijk controles te

vraagt om tijd en aandacht door reflectie en leren. Het blijkt lastig om die tijd en

combineren. Zo gingen zij steeds vaker op pad met bijvoorbeeld gemeentelijke

aandacht hiervoor vrij te maken. Onze dagelijkse werkzaamheden gaan immers ook

bouwtoezichthouders, controleurs van veiligheidsregio’s, of de RUD. Daarnaast zijn

gewoon door.

toezichthouders getraind op hun vaardigheden als adviseur. Dit hebben we onder
andere gedaan aan de hand van het project 'energiebesparing'.

De uitvoering van de pilot Effectenkaart behoeft aandacht. Om het systeem te testen
en een representatief beeld te krijgen, is voldoende input van de gemeenten nodig.

Programmatisch toezicht

Eind 2018 moet de Effectenkaart voor alle vijftien gemeenten in gebruik zijn.

Wij hebben met programmatisch toezicht een begin gemaakt met ‘branchegericht
werken’. Dit houdt in dat we de te controleren bedrijven in branches indelen. Binnen de

2.2.3 #Omgevingsbewust toezicht

branche worden dan op basis van een risicoanalyse bepaald welke bedrijven op welk

Doel

moment moeten worden gecontroleerd. Wij hebben dit in het UVPuitgewerkt door niet

Met dit programma werken we aan de transformatie van taakgericht toezicht naar

langer aantallen op te nemen maar uren en outcome-prestaties.

resultaatgericht en omgevingsbewust toezicht. De # symboliseert de ondersteuning

Dit is door de gemeenten positief ontvangen. Op dit moment zijn we bezig met het

met digitale tools. Dit programma kent vier subdoelen:

uitwerken van een visie op programmatisch toezicht. Dat is een methode om de

1.

Transformatie taakgericht naar omgevingsbewust toezicht;

beschikbare capaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor een veilige,

2.

Vergroten effectiviteit en efficiency;

gezonde en duurzame fysieke leefomgeving. Dat doen we door risico’s en prioriteiten

3.

Terugdringen administratieve lasten;

vast te stellen om vervolgens, aan de hand van de uitkomsten van de

4.

Vergroten ‘level playing field’ en rechtsgevoel.

doelgroepenanalyse, de meest geschikte toezichtinstrumenten toe te passen.

Resultaten tot nu toe

Programmatisch toezicht is een cyclisch proces dat zich jaarlijks herhaalt. Zo neemt de

Door middel van verdiepingsbijeenkomsten, mindset-bijeenkomsten en een praktijk-

database jaarlijks in kwaliteit en kwantiteit toe. Dit zorgt voor een constante verbetering

ochtend is samen met de toezichthouders de transformatie geanalyseerd. Toezichthouders

van de efficiëntie en effectiviteit.

zijn zich steeds meer bewust van het feit dat zij hun werk op een andere manier moeten
gaan doen. Er worden sneller verbanden gelegd met andere organisatieonderdelen en de

We zijn op dit moment bezig met de afronding van de visie op programmatisch toezicht.

gemeenten. Voorheen controleerden onze inspecteurs bedrijven op basis van een vaste

Via de regievoerders nemen we de gemeenten mee in de ontwikkelingen rondom deze

lijst met aandachtspunten. Afgelopen jaar gebeurde dat vanuit een bredere blik. Ook los

visie en onze manier van werken.

van de lijstjes zijn toezichthouders steeds scherper op het signaleren van afwijkingen.
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Terugdringen lasten

Inspectieview

Om de administratieve lasten terug te dringen, onderzoeken we in hoeverre we brieven

Door middel van het landelijke systeem inspectieview, van de Inspectie Leefomgeving

die geen besluiten zijn digitaal kunnen verzenden. We lopen tegen een aantal wettelijke

en Transport, kunnen alle omgevingsdiensten en landelijke partijen als Openbaar

beperkingen en interne prioriteringen aan. Het project ‘mobiel toezicht’ draagt ook bij

Ministerie, Inspectiediensten en Politie, onderling informatie delen. Dit verbetert de

aan dit subdoel.

samenwerking en de slagkracht. Na een degelijke voorbereiding is Inspectieview ook bij
ons operationeel.

Samenwerkingspartners
Het algemeen bestuur heeft in december 2017 ingestemd met het sluiten van een

Piket

samenwerkingsconvenant tussen de Veiligheidsregio Utrecht, RUD en ODRU. Het is de

In opdracht van het algemeen bestuur wordt een piketdienst asbest en bouwconstructies

bedoeling dat dit convenant dit voorjaar wordt ondertekend. Tevens werken we samen

ingericht. Momenteel wordt geïnventariseerd welke gemeenten hieraan mee willen doen.

met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en politie. Ook het OM is een
belangrijke samenwerkingspartner met wie een convenant in voorbereiding is.

Punten van aandacht

Naar verwachting wordt dit in 2018 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur
voorgelegd.

Ook de ontwikkeling van taakgericht toezicht naar resultaatgericht- en omgevingsbewust
toezicht brengt een cultuurverandering met zich mee. Dit heeft tijd nodig en is niet in
een jaar te realiseren. Het is een verandering die elke dag aandacht vereist. Deze focus

We zijn vorig jaar met waterschappen in overleg gegaan over de borging van het

moet worden vastgehouden. Het is van belang dat de verandering in onze manier van

taakveld indirecte lozingen. Samen met onze gemeenten en handhavingspartners

werken aansluit bij die van onze gemeenten.

geven we vorm en inhoud aan de landelijke handhavingsstrategie (LHS).
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3

Doelen buiten programma’s
3.1 Provincie Utrecht

Resultaten tot nu toe

Deelnemen aan het bestuurlijk proces in het kader van mogelijke fusie met RUD

In het Koersdocument zijn onderstaande bestuurlijke spelregels ten behoeve van good

Utrecht

governance opgenomen.

In de Koers is opgenomen dat ODRU deelneemt in het bestuurlijke proces in het kader

1.	Het bestuur stuurt. Niet alleen op geld en resultaten, maar ook op strategie en

van een mogelijke fusie met de RUD Utrecht wanneer dit zich aandient. In de afgelopen
periode heeft de provincie als regisseur geen actieve stappen gezet om tot een fusie
te komen. In de praktijk zijn de ODRU en de RUD als collegiale organisaties wel steeds
meer gaan samenwerken.

toekomst.
2.	Het bestuur anticipeert op externe ontwikkelingen zoals regelgeving en beleid
en op interne beheersmatige ontwikkelingen.
3.	Het bestuur is een trotse eigenaar. Bij ODRU wil je als gemeente graag horen.
Bestuurders komen intern (gemeenteraad, ambtenaren) en extern (bedrijven,
inwoners, provincie, RUD en VRU) voor ODRU op.

3.2 Besturing

4.	Het bestuur hanteert nabijheid als tweezijdig principe: bestuurders volgen

Het thema Besturing kent twee subdoelen:

5.	Het bestuur handelt in openheid en transparantie. Zowel tussen bestuur

Doel

ODRU van dichtbij, ODRU acteert dicht bij de gemeenten.

1.

Besturen volgens good governance en afgesproken bestuurlijke spelregels;

2.

Actueel houden van inrichting management en besturing.

onderling als tussen bestuur en organisatie.
6.	Het bestuur handelt vanuit solidariteit: we staan er samen voor, gezamenlijke
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risico’s worden samen aangegaan en gedragen. Er is respect voor verschillen.
7.	De ODRU-bestuurder en het college informeren de gemeenteraad als
kaderstellend en controlerend orgaan. ODRU ondersteunt.

De Koers noemt vier strategische doelen:
1.	Het opzetten en uitvoeren van een systeem van personeelsplanning;
2.
Het ontwikkelen van een goed werkend strategisch personeelsbeleid;

8.	Het bestuur neemt verantwoordelijkheid: spelregels en afspraken worden
nagekomen en bestuursleden spreken elkaar onderling aan.

3.

9.	Het bestuur heeft onderling specifiek aandacht voor collegialiteit, respectvolle
omgang en zorgvuldige afweging bij besluitvorming.

4.

Naar de mening van het algemeen bestuur dragen deze spelregels in hoge mate bij aan

De organisatie beschikt over een overzichtelijk personeelshandboek en
regelingenhuis;
Uitwerken visie op flexibilisering arbeidscontracten en flexibele schil.

Deze doelen zijn in aanvang als programma opgepakt en inmiddels in de staande
organisatie belegd.
Personeelsplanning

het vertrouwen in ODRU.

De strategische kwantitatieve personeelsplanning is ontwikkeld en in gebruik genomen.
Het tweede doel, actueel houden van de inrichting van management en sturing, heeft

Deze planning geeft zicht op het gewenste personeelsbestand in aantallen op de lange

per 1 juli 2017 zijn beslag gekregen in de organisatiewijziging van ODRU. Met deze

termijn en wordt gebruikt door de lijn als factor in de bepaling of er nu vacatures kunnen

wijziging is de sturing van de ODRU eenvoudiger, flexibeler en slagvaardiger geworden.

worden opengesteld of niet. De strategische personeelsplanning maakt nu onderdeeluit

Zo kunnen we de dynamiek van de nabije toekomst aan.

van de jaarlijkse planning- en controlcyclus binnen de organisatie. De kwalitatieve
personeelsplanning (vanuit kwaliteiten medewerkers) is belangrijk als sturingsinstrument

Punten van aandacht

voor de lerende kennisorganisatie die de ODRU is. Deze wordt nog ontwikkeld in relatie

De inrichting van het management en sturing heeft voortdurende aandacht nodig.

met het functioneringsbeleid.

De sterk wijzigende omgeving en gevraagde taakuitvoering in relatie tot de ontwikkeling
van de organisatie vraagt hierom. Die aandacht mag echter niet teveel afleiden van het

Goed werkend strategisch personeelsbeleid

dagelijkse werk. De winkel moet open blijven terwijl er wordt verbouwd.

Het strategisch personeelsbeleid is langs de volgende lijnen opgezet:
•

Strategische personeelsplanning;

3.3 Strategisch personeelsbeleid

•

Mobiliteitsontwikkeling;

•

Opleidingsbeleid;

Doel

•

Instroombeleid;

Na de fusie tot ODRU in 2012 heeft het personeelsbeleid inhoudelijk nog te weinig

•

Gesprekscyclus.

aandacht gekregen. Ter ondersteuning van de Koers is een strategisch personeelsbeleid
(spb) ontwikkeld.
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Personeelshandboek en regelingenhuis
Zowel het personeelshandboek als de personele regelingen zijn voor iedere
medewerker digitaal beschikbaar op het intranet van ODRU. Het principe dat een
medewerker zelf op zoek kan naar informatie over zijn eigen rechtspositie sluit aan bij
het principe van de zelfstandig medewerker zoals omschreven in de Koers. Dit
principe van zelfstandig medewerker en het gedrag en de houding die daarbij horen,
vraagt organisatiebreed om een cultuuromslag.
Punten van aandacht
Een visie op flexibilisering van de arbeidscontracten en de flexibele schil is in
voorbereiding. Dit krijgt naar verwachting in 2019 zijn beslag. Er is nog geen aandacht
besteed aan de ontwikkeling van het totale loopbaanontwikkelingsbeleid. Dit wordt
verder opgepakt in 2018. Ook een overkoepelend opleidingsbeleid moet nog worden
ontwikkeld.

3.4 Planning en control

Het blijkt dat onze gemeenten zich comfortabel voelen bij de huidige financieringsmethodiek. Hierin worden uren transparant en op basis van een vast tarief begroot en
verantwoord. Het inzichtelijk maken van kwaliteit en prestaties, zoals vormgegeven met
de eerder genoemde Effectenkaart, en de verbetering van processen hebben
voorrang. Daarmee is het strategisch doel ‘een combinatie van basisfinanciering met
outputfinanciering’voorlopig geparkeerd.
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4

Conclusie
In de periode vanaf september 2015 tot nu is er veel bereikt. Terwijl de programma’s zijn

Om de Koers te laten slagen, moet in 2018 de aandacht zich vooral richten op:

gestart, bleef de uitvoering van taken groeien. De productie in uren steeg van ruwweg

•	de uniforme implementatie van nieuwe werkprocessen bij ODRU en vijftien

130.000 naar 170.000 over 2017. Na een moeilijke periode in 2012-2013 is ODRU op
orde gebracht, is de organisatie in control gekomen en kwam de ontwikkeling van de

gemeenten;
•	het voorbereiden op de overdracht van (bouw)taken, de taken van de nieuwe

organisatie op stoom. Het algemeen bestuur voelt zich steeds meer eigenaar. Het blijft

gemeente Vijfherenlanden en de stapsgewijze overdracht ‘witte vlekken’

een uitdaging om voldoende op ontwikkeling en verbetering te sturen en tegelijkertijd

basistaken en Wabo-milieu;

een goede en efficiënte uitvoering te waarborgen. De in dit document geschetste

•

de sturing op in het bijzonder bouwtaken verbeteren;

ontwikkelingen komen daar in de komende jaren nog bij.

•

het werkend maken van de effectenkaart voor alle vijftien gemeenten.
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