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VOORWOORD
Het tweede jaar van de Omgevingsdienst
IJsselland gaat in. We kunnen voortborduren
op een basis die in 2018 is gelegd door een
goede samenwerking vanuit het credo
“Waarborgt de leefomgeving, versterkt
bedrijven”. De uitdagingen waarvoor we in 2018
stonden zijn in een aantal gevallen tot een goed
einde gebracht en vinden in andere gevallen
een vervolg in 2019. Projecten beperken zich
ook niet tot één jaar en hebben een langere
doorlooptijd.

Op landelijk niveau is de invoering van de
Omgevingswet in 2021 zeer actueel. Dat dit
veel voeten in aarde heeft en ook grote consequenties heeft voor ons als regionale overheid,
voor bedrijven en burgers is een feit. Daarom
zoeken wij de afstemming met de gemeenten/
provincie. Samen pakken we onze rol op in de
zorg voor de leefomgeving. Dit komt tot uiting
in het VTH-beleidsplan waarin afspraken zijn
gemaakt over prestaties, afstemming en
uniformering. In dit jaarplan meer hierover.

De kern van onze werkzaamheden is en blijft:
het verlenen van vergunningen, het houden
van toezicht en het adviseren op het totale
milieuterrein. Daarom kunt u ook in 2019 weer
op ons rekenen.

In dit jaarplan treft u verder informatie aan over
onder meer de projecten energie en duurzaamheid, de verwijdering van asbestdaken en de
werking van luchtwassers. Actuele onderwerpen
die ook voor onze bedrijfsvoering consequenties hebben:, een dynamische werkvoorraad,
meer vacatures, financiële afwikkeling en zorgen voor studiefaciliteiten om onze medewerkers permanent bij te scholen.

B. Koelewijn,		
Voorzitter 		

Wilt u meer informatie?
Kijk dan even op onze
website www.odijsselland.nl,
of mail naar info@odijsselland.nl
P.J. van Zanten,
directeur

‘Ook in 2019
kunt u weer
op ons
rekenen’

3
PAGINA TERUG

HOME

PAGINA VOORUIT

KOP
Bodytekst

1. ONTWIKKELINGEN
4
PAGINA TERUG

HOME

PAGINA VOORUIT

Landelijke ontwikkelingen
Omgevingswet
Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de
Omgevingswet in werking. De nieuwe wet zorgt
voor minder regels, een overzichtelijke en
samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en
snellere besluitvorming. Om dit vorm te geven
maken gemeenten en provincie een Omgevingsvisie; een strategische visie met maatschappelijke doelen voor de lange termijn voor
de gehele fysieke leefomgeving.
Vanuit onze expertise op het gebied van milieu
en uitvoerbaarheid, zijn wij betrokken bij de
visie en planvorming.

Inspectieview Milieu
Ook wij bereiden ons voor op de Omgevingswet, door ons o.a. te verdiepen in:
• Kennis over de wetgeving, inclusief
bijbehorende AMvB’s (Algemene
Maatregel van Bestuur);
• Kennis van lokale invulling van de
beleidsvrijheid;
• Verandering van de cultuur en
klantbenadering (van ‘nee, tenzij’
naar ‘ja, mits’);
• Nieuwe beschrijving van procedures
en werkprocessen;
• Andere kritische prestatie indicatoren
(KPI’s) ten behoeve van de planning- en
controlcyclus.

Het besluit VTH (Vergunningverlening, toezicht
en handhaving) heeft onder andere ook een
wettelijke grondslag in het Bor (artikel 7.8)
gecreëerd voor Inspectieview Milieu. Inspectieview Milieu is een beveiligd programma voor
met name toezichthouders waarin informatie
is op te vragen over toezichtobjecten. Door
de informatie-uitwisseling tussen de diverse
handhavingspartijen (landelijke inspecties,
collega-omgevingsdiensten, politie en justitie)
kan er meer risicogericht en informatiegericht
worden gewerkt.

‘Voorbereiden
omgevingswet’
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Regionale ontwikkelingen
VTH-beleid in de regio
In het ‘Besluit verbetering VTH’ is aangegeven
dat gemeenten en provincie samen met
de OD moeten zorgen voor een uniform
VTH-beleid voor de taken die aan de OD opgedragen zijn. Samen met de partners is een
VTH-beleidsplan opgesteld, waarin doelen zijn
aangegeven en de acties die daar bij horen.
Naast organisatorische (bv. het voldoen aan de
kwaliteitscriteria 2.1) zijn er ook prestatiegerichte doelen benoemd. Per gemeente/provincie
wordt dit verder uitgewerkt in een jaaropdracht.

Missie en visie VTH-beleid
Het beleid bevat een missie en een visie die
als uitgangspunten leidend voor ons zijn. In het
beleid wordt aangegeven hoe wij met behulp
van een risicoanalyse prioriteiten stellen. Verder
omschrijft het richtwaarden voor concrete taakvelden. Deze worden de komende jaren nog
gestaafd aan te ontwikkelen kengetallen, zodat
de richtwaarden op termijn afrekenbaar worden.
Ook zijn er vier strategieën opgenomen: vergunningen-, toezicht-, handhaving- en gedoogstrategie; deze vallen onder de overkoepelende
preventiestrategie. Elk van de vier strategieën
maakt inzichtelijk welke keuzes gemaakt worden om de beschikbare capaciteit zo efficiënt en

effectief mogelijk in te zetten. Tot slot wordt in
het beleid aangegeven welke organisatorische
condities moeten leiden tot een doelmatige
organisatie, die aan de wettelijke verplichtingen
hierover voldoet.
Het doel van het bestaande VTH beleidsdocument is om uitvoering te geven aan de wettelijke
bepalingen uit het Bor. De werkgroep die zich
heeft beziggehouden met het VTH-beleid heeft
aan de bestuurders geadviseerd om na vaststelling van het eerste document een vervolg
te geven. Hierin moet een verdieping van het
VTH-beleid komen en zullen keuzes gemaakt
worden waarbij het komen tot overeenstemming
een grotere uitdaging is.

ICT
In 2016 hebben onze partners, de Veiligheidsregio en de OD na een Europese aanbesteding een nieuw ICT systeem aangeschaft, het
IJssellands Vergunningen Informatiesysteem,
kortweg IJVI. Hiermee is een gezamenlijke
omgeving gecreëerd waarin we plaats- en
tijdsonafhankelijk kunnen werken. Een modern
en adequaat ICT-systeem op het VTH-werkveld
is een belangrijke voorwaarde voor een goede
dienstverlening en tijdige en kwalitatief goede
besluiten van de overheid. De invoering van dit

nieuwe systeem vraagt ook in 2019 nog veel
investeringen. De datakwaliteit moet omhoog,
de processen verder gestroomlijnd en de governance worden verankerd. Daarnaast vraagt de
implementatie van essentiële applicaties, zoals
Geo-informatie, nog veel aandacht. In 2019 zullen daarom incidenteel extra middelen worden
ingezet om dit programmatisch aan te pakken.

Ondermijnende criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit zorgt voor vermenging tussen de onder- en bovenwereld, waarbij
criminelen zo veel mogelijk geld en macht willen
vergaren aan onder meer milieucriminaliteit,
hennepteelt, mensenhandel, fraude en witwassen. Hiervoor zijn zij afhankelijk van allerlei
legale voorzieningen, zoals infrastructuren,
technische expertise, vergunningverleners en
toezichthouders.
Het bestrijden van dit soort maatschappelijk
vertakte criminele ‘industrie’ vraagt om een goede samenwerking van politie, Belastingdienst,
gemeenten, provincies, Openbaar Ministerie en
RIEC ( Regionale Informatie en Expertise Centra). Omgevingsdienst IJsselland is een
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belangrijke partij in deze gezamenlijke aanpak;
wij beschikken namelijk over veel informatie en
expertise. Daarnaast vervult de OD een belangrijke oog- en oorfunctie in de regio. Dit betekent
dat wij samen met de diverse partners informatie delen, analyses uitvoeren en gezamenlijke
acties voorbereiden en uitvoeren. Dit alles in
het belang van de aanpak tegen ondermijnende
criminaliteit.

In 2019 beginnen wij met het ontwikkelen van
een risicogestuurde toezichtmatrix, waarbij
centraal staat hoe wij onze leefomgeving veilig
kunnen houden, terwijl we de bedrijven maximaal ondersteunen om te kunnen ondernemen.
Dit vraagt dat wij scherpe keuzes maken in
wat wij wel en niet doen. We werken hierbij
nadrukkelijk samen met onze partners om onze
capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Risico- en informatiegestuurde
handhaving

Ketentoezicht

Toezicht en handhaving vinden plaats volgens
een risicoanalyse en uitvoeringsplan(nen).
Milieu- en veiligheidsdoelen vormen hiervoor
samen met een goede strategie de basis. Met
risicogerichte branche-, keten-, netwerk- en
geografische analyses, levert risico- en informatiegestuurde handhaving concrete informatie
voor strategische en tactische keuzes. Daarnaast levert het risico- en informatiegestuurd
werken input voor een gezamenlijke aanpak
van ondermijnende activiteiten.

Ketentoezicht blijft één van de meest zichtbare vormen van risico- en informatiegestuurde
handhaving. Ketentoezicht richt zich op overtredingen, overtreders in de zogenaamde (afval)
keten en onderzoekt risico’s, risico-bedrijven
en overtredingen op basis van eigen data,
interne signalen en/of in opdracht van haar
partners. In 2019 zal de beschikbare capaciteit
worden gericht op een aantal specifieke
afvalstromen en/of activiteiten.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS):
toets actualisatie vergunningen
Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn enorm schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid.
Het nationale, maar ook internationale beleid
is er op gericht om deze stoffen zo veel mogelijk te weren uit onze leefomgeving. We gaan
onderzoeken in hoeverre de ZZS voldoende
inzichtelijk zijn in de vergunningen, en ook
of de vergunning op dit onderdeel actueel is.
Noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd
binnen het programma, na afstemming tussen
OD IJsselland en de desbetreffende partner.

‘Ontwikkeling
risico- en informatiegestuurde
handhaving’
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Energie en duurzaamheid
Momenteel wordt gewerkt aan het projectplan
‘Energie en duurzaamheid 2019 t/m 2021’.
Naar verwachting kan het bestuur hier begin
2019 een besluit over nemen. Voor 2019 zijn de
volgende werkzaamheden opgenomen:

Toezicht op energiebesparende
maatregelen
We blijven energiecontroles uitvoeren bij kantoren, metaalbedrijven en agrarische inrichtingen.
Mogelijk worden scholen en zorginstellingen
ook meegenomen in de toezicht op erkende
maatregelen (EML), hierover vindt nog overleg
plaats met onze partners.

‘Afspraken met
bedrijven voor
energiebesparende
maatregelen’

Energiecontroles bij kantoren
en metaalbedrijven die geen
energiescan hebben uitgevoerd
In opdracht van de Metaalunie en VNO-NCW,
besteden we in 2019 naar schatting 800 tot
1000 uur aan steekproefsgewijze energiecontroles bij metaalbedrijven en kantoren die geen
energiescan hebben uitgevoerd. Hiervoor zijn
financiële middelen van de provincie Overijssel
gereserveerd, eventueel aangevuld met beschikbaar budget van de VNG en het ministerie
I&M.

Beoordeling van EED-audits
In 2019 gaan wij door met de uitvoering van
EED-audits (Energie Efficiëntie Richtlijn). Het
doel is om hier 1.400 uur aan te besteden.

Actualiseren van vergunningen
In 2018 troffen we voorbereidingen voor het actualiseren van vergunningen om afspraken met
bedrijven te maken over energiebesparende
maatregelen. In 2019 starten we met het concreet actualiseren van vergunningen.

Toezicht op naleving
informatieplicht
Per 1 januari 2019 treedt de informatieplicht in
werking voor inrichtingen die vallen onder artikel
2.15 van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in
dat organisaties die jaarlijks meer dan 50.000
kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, aan de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) moeten doorgeven welke
energiebesparende maatregelen zij hebben
getroffen. Wettelijk gezien hebben deze organisaties namelijk een energiebesparingsplicht.
De omgevingsdienst voert energietoezicht uit en
voorziet in preventieve handhaving door betrokken organisaties te informeren over relevante
regelingen.
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De luchtwasser verdient beter
Veel veehouderijen hebben een luchtwassysteem om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en
ook de geurbelasting op de omgeving te verminderen. Een luchtwasser zuivert de lucht die
de stallen verlaat. Gebleken is dat de techniek
in het verleden niet altijd goed functioneerde. Daarom is het sinds 2016 verplicht om de
werking van de luchtwasser door middel van
elektronische monitoring aan te kunnen tonen.
Ieder uur moeten relevante parameters zoals
de pH (zuurgraad) en de geleidbaarheid van het
waswater geregistreerd worden.

Samen aan de slag

Er valt nog veel te verbeteren

Toezien op het goed functioneren van luchtwassers is vanuit milieuoogpunt een taak van
de gemeente en vanuit natuuroogpunt een
taak van de provincie. Om die reden hebben
de Overijsselse omgevingsdiensten Twente
en IJsselland (die toezicht houden namens de
gemeenten) en de provincie Overijssel samen
een project uitgevoerd om provinciebreed de
werking en ook de elektronische monitoring van
luchtwassers in kaart te brengen.

In 2018 zijn bijna 350 veehouderijen benaderd
om data aan te leveren. Het onderzoek richtte
zich op drie aspecten: werkt de elektronische
monitoring zo vaak als zou moeten en registreert het de vijf verplichte parameters? En
voldoen de parameters aan de normen voor de
luchtwasser?

Simpel is het niet: de elektronische monitoring
moet minimaal één keer per uur minimaal 5
parameters meten. Dat gaat om 50.000 getallen
over een heel jaar. De Overijsselse toezichthouders hebben een spreadsheet ontwikkeld
waarmee ze al die getallen hebben verwerkt tot
rapporten, waarbij een uniforme interpretatie
van de normen is afgesproken.

Begin 2019 wordt het eindrapport besproken en
worden conclusies en aanbevelingen voor het
vervolg van het project geformuleerd.

‘Verbetering
elektronische
monitoring’
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Asbestdakenverbod 2024
Het asbestdakenverbod begint haar schaduw
vooruit te werpen. Regelmatig doen onze partners een beroep op de expertise van de asbestspecialisten van de OD. De vraag is zo groot dat
er capaciteitsproblemen ontstaan. Ook is het
van belang om te zorgen voor voorlichting aan
particulieren die zelf asbest kunnen verwijderen.

Meer capaciteit nodig
In samenspraak met onze partners zoeken wij
naar wegen om de capaciteit voor asbesttoezicht in lijn te brengen met het aanbod. Ook de
inzet van de OD bij voorlichting en begeleiding
wordt hierbij betrokken. Als gevolg van een
tekort aan voorlichting verwijderen particulieren
namelijk steeds vaker op een verkeerde manier
asbest. Later moeten zij dan hoge kosten
maken om alsnog te saneren. Maar ook bedrijven maken fouten bij de asbestverwijdering.
Wij treden bij constatering altijd op,
zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk.
Hiermee is veel tijd gemoeid. Wij komen hiervoor begin 2019 met een voorstel.

‘Capaciteit in
lijn brengen
met het
aanbod’
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Klanttevredenheidonderzoek
Vanaf 2019 gaan wij structureel de klanttevredenheid over onze dienstverlening meten. Eind
2018 zijn wij gestart met een pilot, waarbij wij
online en realtime reacties krijgen van onze
partners, bewoners en ondernemers over onze
dienstverlening.

Meten is weten
Het instrument dat wij gaan inzetten is toepasbaar op vrijwel al onze producten. Dit biedt
onze jonge organisatie goede mogelijkheden
om onze kwaliteit van dienstverlening in beeld
te brengen, daarop te sturen en aan te passen.
Bovendien kunnen we de uitkomsten vergelijken met andere omgevingsdiensten die hun
klanttevredenheid op dezelfde manier meten.

‘Kwaliteit
van dienstverlening in beeld
brengen’
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Communicatie
In het algemeen communicatiebeleid van OD
IJsselland zijn stakeholders, doelstellingen,
uitgangspunten en middelen uitgewerkt. In het
jaarplan Communicatie 2018/2019 zijn activiteiten op een concreet niveau geprioriteerd en
gepland. Daarbij bewandelen we 4 wegen:

Bekendheid via digitale kanalen
Voor de bekendheid van de OD en het inzicht
geven in onze dienstverlening, gebruiken we
het uitgangspunt ‘digitaal waar het digitaal
kan’. In 2019 zetten we social mediakanalen op
(LinkedIn, Twitter, YouTube), en ontwikkelen we
onze website door tot een volwaardige kennisbron voor onze stakeholders waar we onze
formulieren digitaal beschikbaar stellen.

Medewerkers voldoende uitrusten

Participatiestrategie

Onze medewerkers zijn ons visitekaartje en vormen onze reputatie. Daarom moeten collega’s
van de OD weten waar we voor staan, waar we
naartoe willen en op welke manier we dat willen
doen. Activiteiten die hier in 2019 onder meer
aan bijdragen, zijn de ontwikkeling en uitbreiding van het intranet, de ontwikkeling van een
bedrijfspresentatie en factsheet en een trainingsprogramma voor alle medewerkers waarin
zij worden getraind in het schrijven van brieven
en e-mails.

Om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen bieden, moeten we weten wat er speelt bij
stakeholders, waar hun wensen liggen en waar
zij behoefte aan hebben. Activiteiten die hier in
2019 onder meer aan bijdragen, zijn de organisatie van bijeenkomsten voor medewerkers om
strategie en kernwaarden verder te doorleven
en het uitvoeren van evaluaties en metingen onder stakeholders (klanttevredenheidsonderzoek,
medewerkertevredenheidsonderzoek).

Communiceren volgens thema’s
Elke boodschap koppelen we aan één of meerdere thema’s en brengen daarmee een samenhangende en uniforme boodschap vanuit de
OD. Hiervoor maken we in 2019 een contentstrategie en -kalender en ontwikkelen we beleid
voor arbeidsmarktcommunicatie en de positionering OD als werkgeversmerk.

‘Digitaal
waar het
digitaal kan’
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Jaarplan HR
De HR thema’s waaraan in 2019 in ieder
geval aandacht wordt besteed zijn:
- Strategische personeelsplanning
- HR processen optimaliseren
- Beoordelen nieuwe stijl

Strategische personeelsplanning

Beoordelen nieuwe stijl

Binnen het primaire VTH-proces hebben we te
maken met moeilijk vervulbare vacatures. Om
die reden wordt komend jaar extra aandacht
besteed aan arbeidscommunicatie en werving
en selectie. Hierop wordt ingezet door onder
meer intensiever te werven, aanpassen van
functie-eisen, aanboren van nieuw talent, indien
mogelijk de samenwerking te zoeken met de
andere Omgevingsdiensten en binden en boeien van huidig personeel.

De traditionele gesprekkencyclus staat landelijk
ter discussie. Een keer per jaar beoordelen is
niet meer van deze tijd en moet worden aangepast. Hierop spelen we komend jaar in door een
projectgroep ‘Beoordelen 3.0’ samen te stellen.
Deze projectgroep gaat zich bezighouden met
het bepalen van uitgangspunten voor en het implementeren van het nieuwe beoordelen binnen
de OD IJsselland.

HR processen optimaliseren

‘Samenwerking
met Omgevingsdiensten’

De Backoffice van ONS (Overheid en Service)
verwerkt onze personeel- en salarismutaties
die plaatsvinden binnen het proces van in-,
door- en uitstroom. Afgelopen jaar zijn al de nodige aanpassingen in het HR-systeem gedaan
om de processen beter te laten verlopen. Ook
in 2019 blijft er aandacht voor de processen en
indien nodig zullen aanpassingen en wijzigingen
worden doorgevoerd. Om dit te borgen vindt
er maandelijks een structureel overleg plaats
tussen HR en ONS.
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WNRA

AVG

Vanaf 1 januari 2020 is het private arbeidsrecht van toepassing
op onze medewerkers. Vanaf dat moment wordt de rechtspositie
geregeld in het Burgerlijk Wetboek, de cao Gemeenten, het
personeelshandboek en de arbeidsovereenkomst. 2019 staat in
het teken van het goed implementeren van de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Sinds 25 mei 2018 moeten (onder meer) overheidsinstanties voldoen
aan de AVG. Een van de onderdelen is het hebben van een gedegen
privacybeleid. In 2018 is een eerste aanzet gedaan voor een privacybeleid.
In het kader van de inbedding van privacy binnen de organisatie zal in
2019 de privacy-driehoek worden ingericht waarbij de volgende drie
functies samenkomen: informatieveiligheid, juridische- en organisatorische invulling van het privacyvraagstuk en de toezichthoudersrol.
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Nieuwe organisatie, nieuwe Ondernemingsraad (OR)
In 2018 is de OR enthousiast gestart met de
eerste adviseringen, en ook met het opstellen
van kaders en uitgangspunten (missie, visie en
kernwaarden). Daarnaast is het overleg met
de bestuurder een onderwerp van gesprek. De
insteek van OR en bestuurder is om in een zo
vroeg mogelijk stadium met elkaar informeel
in gesprek te gaan en zo afspraken te kunnen
maken over het proces en de manier waarop de

Waarden OR

Op de agenda in 2019

In 2019 worden de missie, visie en kernwaarden verder uitgewerkt. Gespreksonderwerpen
worden beoordeeld naar de mate waarin ze
hieraan een bijdrage leveren, maar ook de
ambities van de OR en de OD worden meegenomen. Kortom, de OR werkt aan haar ontwikkeling en streeft naar een goede basis voor de
toekomst. Ook de wisselwerking met de achterban, de medewerkers, is een aandachtspunt.
Weten wat er speelt, wat medewerkers belangrijk vinden en ook wat de OR doet of kan doen.
Betrouwbaarheid is voor de OR belangrijk.

Natuurlijk staat de vorming van de OR de
inhoudelijke werkzaamheden niet in de weg.
In 2019 staan de volgende onderwerpen op
de agenda: strategische personeelsbeleid,
werving- en selectiebeleid en opleidingsbeleid.
Een ander belangrijk onderwerp is de Wnra
(wet normalisering rechtspositie ambtenaren).
Daarnaast wil de OR een evaluatie van het
sociaal plan en het mobiliteitsplan. Deze
onderwerpen worden in samenwerking met
het (eventueel) te vormen GO opgepakt.

invloed van de OR geborgd wordt. Daarbij wordt
het belang van de medewerkers, maar ook van
de organisatie niet uit het oog verloren.

‘Door
groei samen
verder
komen’
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Ureninbreng 2019
Ureninbreng 2019
De ureninbreng voor 2019 is in grote lijnen
hetzelfde gebleven. Het overzicht toont de
werkvoorraad in uren van de medewerkers
op het primaire proces.
Voor ontwikkelingen als bijvoorbeeld de sanering van asbestdaken en de aandacht voor
energie en duurzaamheid zijn meer uren voor
toezicht nodig. En ook gezien de ontwikkelingen op ICT-gebied wordt er een extra inspanning van de medewerkers op het primaire
VTH-proces gevraagd.

Omgevingsdienst
IJsselland
Basistaken

Toezicht en
Vergunningen handhaving Advies
30.517
38.959
-

Specialistisch
Totaal

30.517

12.031 36.188
50.990 36.188

Daar waar dat leidt tot een verschuiving van
ureninzet of aanvullende opdrachten bespreken
wij dat vooraf met onze partners. Dat geldt
ook voor mogelijke uitbreiding van taken en
nieuwe taken die partners in 2019 overwegen
in te brengen.
Het totaal aan uren is kaderstellend in 2019.
Per partner zal op lokaal niveau een uitvoeringsprogramma worden gemaakt met de
daarbij behorende prioriteiten. Dat mondt uit in
individuele jaaropdrachten aan onze dienst.
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