
      

Bundel - Algemeen Bestuur  OD IJSSELLAND van 15 december 2022

 

 

 

 

1 14:30 - Opening en vaststellen agenda
2 14:35 - Mededelingen

1. Actualiteiten (Pieter-Jan)
2. Stand van zaken meldingen vermeende malversaties (Maarten)

3 14:45 - Ingekomen stukken (ter informatie)
Er zijn geen ingekomen stukken.

4 14:50 - Vaststellen verslag/besluitenlijst (ter besluitvorming)
Voorgesteld wordt het verslag van de AB-vergadering van 6 oktober 2022, waarin alle besluiten staan
vermeld, vast te stellen.

20221012_concept_verslag_Algemeen_Bestuur_OD_IJsselland_6_oktober_2022.pdf

5 14:55 - Afrekenen over 2022 (ter besluitvorming)
Op 6 oktober 2022 heeft het AB besloten om het voorstel over het afrekenen over 2022 aan te houden. Op
13 oktober 2022 heeft het DB vervolgens besloten om het voorstel nader te motiveren en opnieuw voor te
leggen aan de financials van alle deelnemers (het FO). Het nader gemotiveerde voorstel is op 10 november
2022 besproken in het FO. De financials van alle deelnemers hebben herbevestigd dat de afrekenmethode
zoals beschreven in bijgevoegd voorstel voor 2022 toegepast kan worden.
Voorgesteld wordt te besluiten om over 2022 af te rekenen op basis van de werkelijke urenafname en daarbij
de volgende uitgangspunten te hanteren:
a) Het werkelijke aantal uren dat in 2022 per deelnemer is geleverd wordt toegepast voor het afrekenen van
de werkelijke kosten 2022 van het primair proces minus eigen opbrengsten over dat jaar;
b) De kosten samenhangend met MT, Bedrijfsvoering en ICT af te rekenen tegen de oorspronkelijk bij de
begroting 2022 vastgestelde verdeelsleutel;
c) Voor 2022 een tarief van € 89 per uur te hanteren voor extra dienstverlening.

20221215 AB nota inzake afrekenen over 2022.docx

6 15:15 - VTH Uitvoeringsprogramma 2023 (ter besluitvorming)
De colleges van onze deelnemers zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een regionaal uniform
uitvoeringsprogramma vast te stellen voor de uitvoerings- en handhavingstaken die zij hebben
ondergebracht bij Omgevingsdienst IJsselland. Hiertoe is het VTH Uitvoeringsprogramma 2023
Omgevingsdienst IJsselland opgesteld.
Voorgesteld wordt:
In te stemmen met het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst IJsselland;
De deelnemende colleges te vragen om het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst IJsselland
vast te stellen dan wel integraal over te nemen in hun eigen VTH-uitvoeringsprogramma en daarbij aandacht
te hebben voor de aandachtspunten die de OD meegeeft (Bijlage 2).

221215 AB nota VTH Uitvoeringsprogramma 2023.docx

20221215 VTH Uitvoeringsprogramma 2023 OD IJsselland.pdf

20221215 Bijlage 2 VTH Uitvoeringsprogramma 2023.docx

7 15:35 - De bodemtaken van de omgevingsdienst: omvang, uitdagingen en actualiteiten (ter informatie)
Wendy Klein Douwel informeert u over de bodemtaken van de omgevingsdienst. Omdat de organisatie het
van belang vindt om de meest recente landelijke ontwikkelingen te kunnen verwerken in de presentatie,
wordt de presentatie in week 49 toegevoegd aan de agenda.

8 16:00 - Bestuursrapportage najaar 2022 (ter informatie)
Op 13 oktober heeft het DB de ‘Bestuursrapportage najaar 2022’ vastgesteld. Met deze bestuursrapportage
informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de voortgang in het VTH Uitvoeringsprogramma
2022, belangrijke ontwikkelingen, de bedrijfsvoering en de financiën. Op 24 oktober is de
'Bestuursrapportage najaar 2022' per mail verzonden aan alle AB-leden. Om de AB-leden de gelegenheid te
bieden in gezamenlijkheid te reflecteren op de bestuursrapportage, staat deze vandaag op de agenda.

221004 Informerende memo AB najaarsberap 2022.docx

20221024 Bestuursrapportage najaar 2022 OD IJsselland.pdf

9 16:15 - Rondvraag en sluiting



4 Vaststellen verslag/besluitenlijst (ter besluitvorming)

1 20221012_concept_verslag_Algemeen_Bestuur_OD_IJsselland_6_oktober_2022.pdf 
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Verslag Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland 

 
Datum 6 oktober 2022 

Tijd 14:30 - 16:30 uur 

Locatie Stadskantoor Zwolle 

Aanwezig M.W. Offinga (voorzitter), R.C. König, R. Boddeus, M. Blind, B. Nijboer, T.A. de 

Bree, H. Brinkman, M. Smit, J. van der Poel, A. Spaans, P.J. van Zanten, B. Meijer, 

J. Badenhop, A. Donkersloot (agendapunt 10) en J.H. Bos 

Afwezig J.M. Vroomen en A. Schuurman (schriftelijke annotatie ingediend) 

 

  

1 

 

Opening en vaststelling agenda 

Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, stelt hij de heer Boddeus in de 

gelegenheid om zichzelf te introduceren. Vervolgens staat de voorzitter stil bij de verjaardag 

van de directeur. Tot slot is de agenda vastgesteld.   
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Mededelingen 

De heer Van Zanten heeft een toelichting gegeven op het rapport van Cebeon. Dit rapport is 

met IPO en VNG besproken en zij erkennen de hoogte van genoemde bedragen. 

Omgevingsdienst NL start op basis van deze rapportage centraal het gesprek met Rijk, IPO 

en VNG, vanuit het belang dat iedereen er baat bij heeft dat omgevingsdiensten voldoende 

geëquipeerd zijn voor de uitvoering van de Omgevingswet. 
 

De heer Van der Poel vraagt zich af of het Rijk een rol ziet in de financiering. De heer Van 

Zanten geeft aan dat dit nog onderwerp van gesprek is en hij het AB over de uitkomst zal 

informeren. 
 

De heer Blind vraagt of de OD-begroting een risicoparagraaf bevat, voor het geval het Rijk 

niet tot financiering overgaat. In antwoord hierop geeft de heer Van Zanten aan dat de OD-

begroting een risicoparagraaf bevat met risico’s die onderkend zijn bij de oprichting van de 

OD. De organisatie is voornemens om die risicoparagraaf volgend jaar te herijken met 

actuele risico’s, waaronder de uitvoering van de Omgevingswet. Die risico’s zullen op geld  

worden gewaardeerd.  
 

Vervolgens informeert de heer Van Zanten het AB over de SPUK-regeling in het kader van 

het interbestuurlijk programma voor versterking van het VTH-stelsel (IBP). Een 

subsidieregeling voor 2022 ten behoeve van omgevingsdiensten om projecten uit te voeren 

die het VTH-stelsel versterken. De aanvraag voor deze regeling moet op korte termijn 

verstuurd worden. Voor de OD IJsselland gaat het om een eenmalige bijdrage van ca. 

450.000 euro. De verwachting is dat er half november uitsluitsel komt over het toekennen van 

de subsidie. 
 

Aansluitend informeert de heer Van Zanten het AB over het voornemen om een verkennend 
gesprek te voeren over een bestuurlijk overleg voor de omgevingsdiensten in Overijssel. 
Deelnemers aan dit gesprek zijn de voorzitters van beide OD’s, de gedeputeerde, de 
directeuren en beide directiesecretarissen. Een datum voor het verkennende gesprek wordt 
nog gezocht. De uitkomst van het gesprek zal worden gedeeld met het AB. 
 

Tot slot geeft de voorzitter een toelichting op de stand van zaken rondom de publicaties in de 
pers.  
 

3 Ingekomen stukken (ter informatie) 

 Er zijn geen ingekomen stukken.  
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4 Vaststellen verslag/besluitenlijst (ter besluitvorming) 

Voorgesteld is het verslag van de vergadering van 7 juli 2022, waarin alle besluiten staan 

vermeld, vast te stellen. Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  

 

Aansluitend is het verslag van het besloten deel van de vergadering van 7 juli 2022 
ongewijzigd vastgesteld en besluit het AB om de geheimhouding van dat verslag op te heffen.  
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Aanwijzen DB-lid (ter besluitvorming) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om de heer Arjan Spaans met ingang van 6 oktober 2022 aan te wijzen als 

lid van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. 

 

Bespreking 
De voorzitter blikt kort terug op de procedure en constateert met blijdschap dat uit de 
stemming is gebleken dat het AB unaniem heeft ingestemd met de voordracht van de heer 
Spaans. Het AB besluit dan ook om de heer Spaans aan te wijzen als DB-lid.  
  
Besluit 
Het AB heeft besloten om de heer Arjans Spaans met ingang van 6 oktober 2022 aan te 
wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. 
 

6 Afrekenen over 2022 (ter besluitvorming) 

Voorstel 

Er is voorgesteld om af te rekenen over 2022 en daarbij de volgende uitgangspunten te 

hanteren: 

a) Het werkelijke aantal uren dat in 2022 per deelnemer is geleverd wordt toegepast voor 
het afrekenen van de werkelijke kosten 2022 van het primair proces minus eigen               
opbrengsten over dat jaar; 

b) De kosten samenhangend met MT, Bedrijfsvoering en ICT af te rekenen tegen de 
oorspronkelijk bij de begroting 2022 vastgestelde verdeelsleutel; 

c) Voor 2022 een tarief van € 89 per uur te hanteren voor extra dienstverlening. 
 

Bespreking 
Bij afwezigheid van de portefeuillehouder financiën, de heer Vroomen, stelt de voorzitter de 

heer De Bree in de gelegenheid om het voorstel toe te lichten. Na een korte toelichting van 

zijn kant neemt de heer Badenhop het stokje over. Hij geeft een toelichting op de 

totstandkoming van het voorstel en de inhoud ervan.  
 

De heer Blind wil graag expliciet hebben dat het besluit ziet op 2022. De heer Badenhop 
bevestigd daarop dat het besluit uitsluitend ziet op 2022. Vervolgens geeft hij een toelichting 
op het afrekenen in 2023. In reactie daarop constateert mevrouw Brinkman dat voor 2023 de 
knip tussen primair proces en bedrijfsvoering niet gehanteerd wordt. De heer Badenhop 
beaamt dat.  
 

De heer König uit bezwaren tegen de gang van zaken. Hij kan zowel op inhoud als op de 
procesgang niet instemmen met het voorstel. Hij wil een nadere duiding van de effecten van 
het besluit. 
 

De heer Boddeus geeft aan mee te kunnen voelen met het standpunt van de heer König. Ook 
Kampen was verrast over het feit dat onlangs duidelijk is geworden dat ze op basis van dit 
voorstel meer moeten bijbetalen. Hij vraagt zich af hoe dit proces gelopen is.  
 

De heer Spaans laat weten dat Zwolle die discussie ook gehad heeft, maar als compromis 
kan Zwolle hier voor dit jaar mee akkoord gaan.  
 
De heer Van Zanten licht het proces toe. De organisatie heeft scenario’s uitgewerkt en deze 
voorgelegd aan het DB. Het DB heeft aangegeven dat één van die scenario’s haar 
voorkeursscenario is en heeft daarbij gevraagd om dit voor te leggen aan het FO en duidelijk 
te maken dat het AB uiteindelijk het besluit neemt.  
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De organisatie had dit graag eerder met het FO besproken dan nu het geval was. Het FO 
heeft alle scenario’s besproken en uiteindelijk unaniem ingestemd met het voorkeursscenario.  
 

De heer Badenhop geeft aanvullend een inhoudelijke toelichting op de scenario’s en de 
gevolgen daarvan.  
 

De heer König stelt voor om op dit moment nog geen besluit te nemen en hier nog over door 
te praten.  
 

De heer Nijboer laat weten dat dit voorstel van de heer König op zijn instemming kan 
rekenen.  
 

De heer Smit geeft aan in te kunnen stemmen met het voorstel van het DB, maar heeft geen 
bezwaar tegen het aanhouden van de besluitvorming. 
 

Mevrouw Brink geeft ook aan in te kunnen stemmen met het voorstel zoals geagendeerd 
door het DB. 
 

De heren Van der Poel en Offinga laten weten dat ook zij kunnen instemmen met het voorstel 
dat voorligt.  
 

Als DB-lid begrijpt de heer De Bree het ongenoegen over het proces en licht toe welke 
inhoudelijke afweging het DB heeft gemaakt. Daarnaast vraagt hij wat het effect is van het 
voorstel van de heer König om de besluitvorming uit te stellen. Als uitstel mogelijk is, hecht de 
heer De Bree er waarde aan om daarvoor te kiezen in plaats van een stemming, waarbij er 
mogelijk één of meerdere tegenstemmers zullen zijn. Als AB-lid laat de heer De Bree weten 
dat andere scenario’s voordeliger hadden kunnen uitvallen voor de provincie, maar dat de 
provincie kan instemmen het voorstel omdat het voorstel een goede weergave is van en recht 
doet aan de oorsprong van de kosten. 
 

De heer Van Zanten laat weten dat Dalfsen schriftelijk aangegeven heeft in te kunnen 
stemmen, maar daarbij ook een opmerking over het proces heeft gemaakt.  
 

Op verzoek van de voorzitter geven de heren Van Zanten en Badenhop aan dat de 
besluitvorming kan worden uitgesteld tot de AB-vergadering van 15 december 2022. 
 

De beraadslagingen horend, stelt de voorzitter voor dat het DB het voorstel terugneemt en 
zorgt voor een extra verdiepingsslag met een nadere motivering van de scenario’s en de 
effecten daarvan, alvorens het weer op route te brengen. Het AB stemt in met dit voorstel.  
 

Besluit 

Het AB heeft besloten om het voorstel aan te houden en het DB op te dragen om met een 

nadere motivering te komen inzake de scenario’s en de effecten daarvan. 
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Evaluatie van de GR en aanverwante documenten (ter besluitvorming) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland en 

daarop gebaseerde documenten te evalueren op de wijze zoals in bijgevoegd voorstel 

omschreven. 

 

Bespreking 
De heer Bos geeft een toelichting op de aanleiding voor het wijzigen van de GR en op het 
voorstel zelf.  
 

De heer Van der Poel vraagt bevestiging van zijn beeld dat het voorstel een smart uitvoering 
van de evaluatie tot doel heeft en geen nieuwe beweging in gang wordt gezet. De heer Bos 
beaamt dat het voorstel een smart evaluatie tot doel heeft, waarin uitvoeringspraktijk en GR-
theorie op efficiënte wijze op elkaar worden afgestemd.    
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De heer König vraagt of er expliciet aandacht is voor de adviescommissie, zijnde één van de 
wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De heer Bos geeft aan dat alle  
wijzigingen in de Wgr betrokken zullen worden bij de evaluatie, waaronder de 
adviescommissie.  
 

De voorzitter constateert dat alle AB-leden instemmen met het voorstel.  
  
Besluit 
Het AB heeft besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland en 

daarop gebaseerde documenten te evalueren op de wijze zoals in het voorstel omschreven. 
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Aanwijzen accountant en vaststellen controleprotocol (ter besluitvorming) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om: 

1. Brouwers Accountants BV voor een periode van vijf jaar aan te wijzen als accountant van 
de Omgevingsdienst IJsselland, met de mogelijkheid om maximaal eenmaal met twee 
jaar te verlengen; 

2. Bijgevoegd controleprotocol en normenkader vast te stellen, welke de accountant als 
richtlijn voor de controle dient te gebruiken. 

 

Bespreking 
De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel. Het voorstel geeft de AB-leden geen 
aanleiding tot het stellen van vragen.  
 

Besluit 
Het AB heeft besloten om: 
1. Brouwers Accountants BV voor een periode van vijf jaar aan te wijzen als accountant van 

de Omgevingsdienst IJsselland, met de mogelijkheid om maximaal eenmaal met twee 
jaar te verlengen; 

2. het controleprotocol en normenkader vast te stellen, welke de accountant als richtlijn voor 
de controle dient te gebruiken. 
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AB-heisessie (opiniërend) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om op 6 oktober in de AB-vergadering een opiniërend gesprek te voeren  

over het programma voor de AB-heisessie van 2 december 2022 en dit te doen aan de hand 

van een AB-nota. 

 

Bespreking 
De voorzitter stelt vast dat uit de bespreking volgt dat het AB kan instemmen met de richting 
die het DB heeft voorgesteld.  
  
Besluit 
Het AB heeft ingestemd met de richting van het DB voor de AB-heisessie van 2 december 
2022.  
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Problematiek rond asfaltcentrales (ter informatie; mondeling) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om kennis te nemen van de milieuproblematiek rond asfaltcentrales en de 

gevolgen die dit ook kan hebben voor andere bedrijfsbranches. 

 

Bespreking 
Mevrouw Donkersloot, specialist lucht en geur bij de OD, geeft een presentatie over de 
problematiek rond zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij asfaltcentrales en licht toe waarom dit 
ook gevolgen kan hebben voor andere bedrijven.  
 

De heer Nijboer vraagt naar de reden waarom de norm voor benzeen in korte tijd naar 
beneden is gebracht. Mevrouw Donkersloot geeft aan dat op basis van gezondheidskundige 
adviezen de norm naar beneden bijgesteld is.  
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De heer König wijst op de paradox dat Rijkswaterstaat uit oogpunt van duurzaamheid voor 
hergebruik van asfaltgranulaat pleit, terwijl dit bij veel van de huidige productiemethodes juist 
een bron van ZZS blijkt te zijn.   
 

De heer Smit vraagt of formaldehyde ook tijdens het stookproces van biomassa kan ontstaan. 
Mevrouw Donkersloot geeft aan dat dit zo is. De heer Smit beschrijft de uitdaging van het 
meten van deze stof. Mevrouw Donkersloot licht de technische en praktische uitdagingen van 
het meten toe.  
 

Mevrouw Donkersloot legt uit welke sancties de OD namens de bevoegde gezagen kan 
opleggen, hoe de hoogte daarvan wordt bepaald en welke acties asfaltcentrales nemen om 
de uitstoot te beperken.  
 

Mevrouw Brinkman licht de afspraken toe die Staphorst heeft gemaakt met de asfaltcentrale 
in de gemeente Staphorst.  
 

De heer König wijst erop dat in Deventer de omgeving zich keert tegen de asfaltcentrale. Het 
voldoen aan een norm uit vergunning, betekent niet dat er geen druk meer komt vanuit de 
omgeving. De heer Van Zanten wijst erop dat dit een ontwikkeling is die zich steeds vaker 
voordoet en waar de OD in toenemende mate mee te maken krijgt. Dit vraagt bestuurlijke 
afwegingen. De heer König wijst daarbij op de relatie met de vraag om 
gezondheidsonderzoeken. 
 

Met de constatering dat hier het laatste woord nog niet over gewisseld is, bedankt de 
voorzitter mevrouw Donkersloot voor het geven van de presentatie.  
 

Besluit 
Het AB heeft met belangstelling kennis genomen van de presentatie van mevrouw 
Donkersloot over de milieuproblematiek bij asfaltcentrales. 
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Stand van zaken najaarsberap 2022 (ter informatie, mondeling) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om kennis te nemen van de stand van zaken rond de 

najaarsbestuursrapportage 2022.  

 

Bespreking 
De heer Badenhop geeft een toelichting op de stand van zaken en wijst op het feit dat de OD 
steeds sneller in staat is om de bestuursrapportage op te leveren. Voor wat de productie 
betreft laat hij weten dat in zijn algemeenheid geconcludeerd kan worden dat over de eerste 8 
maanden van dit jaar de productie uit de jaaropdrachten gehaald gaat worden. Over de hele 
linie wordt meer gedaan dan afgesproken. Voor wat de ontwikkeling van het resultaat betreft, 
wijst de heer Badenhop op de grote inspanningen die de organisatie verricht heeft om het 
dreigend tekort van bijna €800.000 zoveel mogelijk terug te brengen. Wat rest is een bedrag 
van €80.000, aangevuld met incidenteel €100.000 voor de eigen AFAS-omgeving die 
ingericht moet worden en aangevuld met incidenteel €120.000 voor projectmanagement in 
het kader van de ICT-ontvlechting met Zwolle. Tot slot meldt de heer Badenhop dat, met de 
kennis van vandaag,  op een tekort van €50.000 voor de bedrijfsvoering gerekend moet 
worden. Er zal worden voorgesteld om het totale tekort mee te nemen in de afrekening over 
2022.  
 

De heer König vraagt naar de relatie tussen de hoge productie en urenbesteding. In reactie 
hierop geeft de heer Van Zanten aan dat geconcludeerd kan worden dat de productie hoog 
is, maar dat algehele conclusies over de efficiëntie van de OD hier niet uit getrokken kunnen 
worden.  
 

De heer Nijboer vraagt naar het grote verschil tussen jaaropdracht en realisatie voor Raalte. 
De heer Van Zanten licht toe dat dit precies de scheefheid typeert die vanaf 2023 wordt 
rechtgetrokken. De heer Smit concludeert dat dit het spanningsveld inzichtelijk maakt van de 
discussie die over het afrekenen in 2022 gevoerd wordt.  
 



 

Pagina 6 

 

De heer Van Zanten vult de toelichting op de stand van zaken rond de najaarsberap aan met 
een schets van hoe de OD er op dit moment voorstaat. Hij is trots op prestaties en de hoge 
productie, maar dat komt wel met een prijs. De werkdruk bij de OD is erg hoog. Op een 
aantal terreinen als bijvoorbeeld bodem en milieuzonering loopt de OD tegen achterstanden 
aan en dat doet ook wat met medewerkers. Het is belangrijk om een gezonde organisatie te 
houden waar mensen gezond kunnen werken. Daarnaast is bijna twee jaar geleden het 
programma Samen Toekomstbestendig gestart. Mede daardoor zijn we in staat om nu snel, 
adequate sturingsinformatie te leveren. De eerste drie sporen (red: inrichten Bedrijfsbureau, 
duurzame begroting en herijken financiering) zijn bijna afgerond, spoor 4 (red: 
efficiencypotentieel) ligt op schema en over het dit jaar gestarte spoor 5 (red: gezamenlijk 
programmeren) is het AB vorige week informeel geïnformeerd. Dit laat zien dat we goed op 
schema bezig zijn met de ontwikkeling van de OD. Als laatste staat de heer Van Zanten stil 
bij de grote inspanning die verricht is om het dreigende tekort op te vangen. Hij wijst daarbij 
op het feit dat er onder meer fors geknepen is in de opleidingen, maar voor een 
kennisorganisatie als de OD is dat (structureel) natuurlijk geen gewenste ontwikkeling. 
 

Tot slot duidt de voorzitter het verdere proces en geeft aan dat de najaarsbestuursrapportage 
op 13 oktober ter vaststelling voorligt in de vergadering van het DB. Na vaststelling zal de 
bestuursrapportage spoedig aan de AB-leden worden gemaild.   
 

Besluit 
Het AB heeft kennis genomen van de stand van zaken rond de najaarsbestuursrapportage 

2022.  
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Planning en uitgangspunten Uitvoeringsprogramma 2023 (ter informatie) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om kennis te nemen van de planning en de uitgangspunten van het 

Uitvoeringsprogramma 2023. 

 

Bespreking 
Mevrouw Meijer geeft een toelichting op de uitgangspunten, de processtappen en de 
planning voor het Uitvoeringsprogramma 2023. Ze stipt daarbij het proces rond regionaal 
programmeren aan en vraagt aandacht voor het adequaat verwerken van het 
uitvoeringsprogramma van de OD in de eigen uitvoeringsprogramma’s van de deelnemers. In 
het verleden schortte het daar aan.   
 

De heer König voorziet dat oude vergunningen in de Deventer niet geactualiseerd worden, nu 
voor het regionaal programmeren als pilot voor de levensmiddelenbranche gekozen wordt. 
Temeer omdat de heer König voorziet dat door het extra toezicht in 2023, de druk op 
vergunningverlening en advies alleen maar groter wordt en die druk nu al erg hoog is. Dit leidt 
tot vertraging en daar ontvangt de gemeente klachten over. Er is afgesproken dat hier 
aandacht aan wordt besteed in het uitvoeringsprogramma.  
 
Mevrouw Meijer geeft aan dat het effect van extra toezicht aan de voorkant niet exact te 
duiden is. De heer König voorziet dat het hoe dan ook effect gaat hebben en vraagt daar 
aandacht voor.  
 

De voorzitter rondt af met de toezegging dat hier nader met Deventer over gesproken zal 
worden 
 

Besluit 
Het AB heeft kennis genomen van de planning en de uitgangspunten van het 
Uitvoeringsprogramma 2023.  
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Bestuurlijke vergaderplanning 2023 (ter besluitvorming) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om in te stemmen met de bestuurlijke vergaderplanning 2023. 

 

Bespreking 
De voorzitter constateert dat dit voorstel niet tot vragen van de AB-leden leidt.   



 

Pagina 7 

 

 

Besluit 
Het AB heeft de bestuurlijk vergaderplanning 2023 vastgesteld.   
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Rondvraag en sluiting 

De heer Van der Poel ziet een wachtlijst ontstaan voor adviezen van de OD en vraagt zich af 

welke prioritering daarin gehanteerd wordt. In reactie daarop geeft de heer Van Zanten aan 

dat de AAO-leden van de deelnemers en de accountmanagers van de OD de afspraak 

hebben dat de AAO-leden aangeven welke dossiers spoed hebben en met voorrang moeten 

worden behandeld. Daarnaast is de OD bezig om te proberen om bulkproducten zoveel 

mogelijk ICT-matig af te doen en daarbij risico-georiënteerd te werken. 
 

De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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Onderwerp Afrekenen over 2022
Registratienummer
Datum nota 16-11-2022
Datum vergadering 15-12-2022 (DB 24-11-2022)
Auteur Jan Badenhop
Functie/team Controller a.i.
Status
Bijlagen 1

Voorgestelde behandeling 
 Opinievormend

X ter besluitvorming, bespreekpunt

 ter besluitvorming, hamerstuk

 Anders, nl………

Het DB stelt het AB voor te besluiten:
Om voor 2022 af te rekenen op basis van de werkelijke urenafname en daarbij de volgende 
uitgangspunten te hanteren:
a) Het werkelijke aantal uren dat in 2022 per deelnemer is geleverd wordt toegepast voor het 

afrekenen van de werkelijke kosten 2022 van het primair proces minus eigen opbrengsten over dat 
jaar;

b) De kosten samenhangend met MT, Bedrijfsvoering en ICT af te rekenen tegen de oorspronkelijk bij 
de begroting 2022 vastgestelde verdeelsleutel;

c)   Voor 2022 een tarief van € 89 per uur te hanteren voor extra dienstverlening.

AB-besluit d.d…………… 

- Besluit conform
- Voorstel aangehouden
- Gewijzigd besluit:

Voorzitter, secretaris,
M.W. Offinga P.J. van Zanten
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Samenvatting/kern van het voorstel
Tot en met 2021 wordt niet afgerekend op de geleverde productie en vanaf 2023 rekenen we, conform 
de uitgangspunten, de werkelijke productie af. Het jaar 2022 beschouwen we daarom als een 
overgangsjaar. 

In het AAO is afgesproken dat het afrekenen van de productie over het jaar 2022 ter besluitvorming 
aan het AB zal worden voorgelegd. Daarbij merken we op dat het al dan niet verrekenen van de 
werkelijke ureninzet voor de dienst budgettair neutraal is. In dit overgangsjaar stellen we voor om de 
werkelijke kosten 2022 af te rekenen en daarbij een onderscheid te maken tussen kosten van de 
bedrijfsvoering en kosten van het primair proces. Voor 2023 bekijken we of dezelfde opzet wordt 
gehanteerd of dat in 2023 wordt afgerekend op meer of minder uren (ten opzichte van de jaaropdracht) 
maal het uurtarief.

Beoogd resultaat
Met dit voorstel bereiken we dat de deelnemers betalen voor de kosten van het primair proces op basis 
van de uren die ze geleverd krijgen. Daarmee wordt de scheefheid die vanaf 2018 bestaat gedeeltelijk 
opgeheven. 

Kader
Begroting 2022 en jaarrekening 2022.

Argumenten

1. We hebben de deelnemersbijdrage 2022 gebaseerd op de percentages in de begroting.
Tot en met 2021 vindt geen afrekening plaats van het verschil tussen de ingebrachte en werkelijk 
geleverde uren. De bijdrage is gebaseerd op het percentage per deelnemer dat in de begroting is 
genoemd. Tussen de bijdrage en de werkelijke uren is al vanaf 2018 een scheefheid ontstaan en die is 
een aantal jaren gedoogd door de partners die meer ingebracht dan geleverd hebben gekregen. 
Aangezien die scheefheid betrekking heeft op dezelfde partners begint dit verschil steeds meer te 
knellen. In het AAO van 15 november 2021 is afgesproken om aan het bestuur voor te stellen om in 
2022 achteraf de werkelijke kosten van het primair proces te gaan verrekenen op basis van de 
geleverde uren.

2. We verrekenen de uiteindelijke kosten van de Bedrijfsvoering op basis van de bij de begroting 
2022 vastgestelde percentages.
In 2022 hebben we te maken met extra, voornamelijk eenmalige kosten als gevolg van het ontvlechten 
van de ICT met de gemeente Zwolle en SSC Ons. In het DB besluit van 16 september 2021 zijn de 
projectkosten PM geraamd. Inmiddels hebben we meer zicht op die kosten en ze worden vooralsnog 
geraamd op € 120.000. Een andere financiële consequentie van de ontvlechting is dat we overstappen 
naar AFAS voor de personele e financiële administratie. De extra eenmalige inrichtingskosten 
bedragen € 100.000. Tenslotte hebben we nog te maken met een niet gedekt deel van de knelpunten 
in de begroting 2022 van € 80.000. Deze kosten hangen samen met de bedrijfsvoering en hebben 
geen directe relatie met het primair proces. 

Gezien de impact van de extra kosten stellen we voor om voor 2022 de bedrijfsvoeringskosten anders 
af te rekenen dan de kosten van het primair proces. Daarmee voorkomen we dat een te groot deel van 
de kosten landt in de verdeelsleutel van het primair proces. 
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De argumentatie hiervoor is dat bedrijfsvoeringskosten onafhankelijk zijn van de productie en 
bovendien voor dit jaar beïnvloed worden door de hiervoor genoemde eenmalige kosten. Maar ook is 
van invloed geweest dat de extra toegekende budgetten voor bijvoorbeeld de formatie voor het 
bedrijfsbureau en de kosten van de verlenging van de inhuur voor het bedrijfsbureau geen relatie heeft 
met de urenproductie. De extra kosten zijn overigens ook in rekening gebracht op basis van de 
begrotingspercentages. Tenslotte heeft voor het Dagelijks Bestuur meegespeeld dat in het 
overgangsjaar 2022 de verschillen tussen de scenario’s: alle kosten afrekenen op basis van werkelijke 
uren versus alle kosten afrekenen op de begrotingspercentages wel erg groot zou zijn. De keuze voor 
het maken van een onderscheid tussen bedrijfsvoering en primair proces dempt die verschillen 
enigszins.  

3. We vertalen de daadwerkelijk gemaakte uren per deelnemer in een percentage van het totaal 
aantal uren en passen dat percentage toe op de kosten van het primair proces.
Uitgangspunt blijft dat we sturen op de afspraken in de jaaropdracht die met elke deelnemer zijn 
gemaakt, maar de werkelijk gemaakte uren vormen de grondslag voor afrekenen van de kosten het 
primair proces. Het feit dat een aantal deelnemers bereid is extra te betalen voor uren die boven de 
jaaropdracht uitstijgen wil nog niet zeggen dat daaraan gehoor kan worden gegeven. Gezien de krapte 
op de arbeidsmarkt kan dat alleen als de afspraken met andere partners daar niet onder lijden. Er zal 
dus steeds overleg met de partners nodig zijn om vast te stellen of negatieve afwijkingen ten opzichte 
van de jaaropdracht acceptabel zijn voor de betreffende partner. Als dat niet zo is zal prioriteit moeten 
worden gegeven aan de jaaropdracht van die partner.   

Risico’s en kanttekeningen
Afrekenen op basis van werkelijke urenafname zal voor een individuele deelnemer tot gevolg hebben 
dat de te betalen bijdrage over 2022 afwijkt van de in de begroting van die deelnemer geraamde 
bijdrage.

Uitvoering
Tussentijds wordt met de deelnemers de urenafname besproken en kan worden bijgestuurd. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de verplichtingen naar andere deelnemers en de beschikbare capaciteit. 
Bij de jaarrekening wordt de definitieve ureninzet per deelnemer bepaald die dan de basis vormt voor 
de afrekening.  

Financiële consequenties
Met dit voorstel wordt bereikt dat in het overgangsjaar alle kosten minus eigen opbrengsten worden 
afgerekend met de deelnemers. Vanzelfsprekend zal gedurende het jaar zo strak mogelijk worden 
gestuurd op de ontwikkeling van de kosten in relatie tot de begroting 2022.

Communicatie/draagvlak
Dit voorstel is, voorzien van een nadere motivering opnieuw ingebracht in het FO van 10 november 
2022. Alle deelnemers hebben herbevestigd dat de afrekenmethode zoals hiervoor genoemd voor 
2022 toegepast kan worden.
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Bijlage
Vergelijk effecten diverse scenario’s

VERGELIJK DIVERSE SCENARIO’S

NB: De bedragen die in de verschillende scenario’s zijn berekend, zijn gebaseerd op de bedragen 
genoemd in BERAP 2 en de uren zijn gebaseerd op de productie per augustus 2022. De bedragen en 
uren zullen per eind 2022 afwijken van de bedragen die hier genoemd zijn.   
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Onderwerp VTH Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst IJsselland
Registratienummer
Datum nota 7 november 2022
Datum vergadering 15 december 2022 (DB 24 november 2022)
Auteur Suzanne de Beer
Functie/team Bedrijfsbureau
Telefoon 06 5000 9269
Status
Portefeuillehouder
Bijlagen 2
Afgestemd met MT, directiesecretaris en controller

Voorgestelde behandeling 
 Opinievormend

x ter besluitvorming, bespreekpunt

 ter besluitvorming, hamerstuk

 Anders, nl………

Voorgestelde routing 
 Alleen besluit door DB => informeren AB

x Voorstel vanuit DB => besluit AB

 Anders nl. 

Het DB stelt het AB voor te besluiten:
1. in te stemmen met het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst IJsselland;
2. de deelnemende colleges te vragen om het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst 

IJsselland vast te stellen dan wel integraal over te nemen in hun eigen VTH-uitvoeringsprogramma 
en daarbij rekening te houden met de aandachtspunten die de OD meegeeft (zie bijlage 2).

Besluit d.d. 

- Besluit conform:
- Gewijzigd besluit: 
- Voorstel aangehouden tot:

voorzitter, secretaris,
M.W. Offinga P.J. van Zanten
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Toelichting voorstel
Dit voorstel beoogt instemming van het AB met het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst 
IJsselland (hierna UVP). Het UVP vormt de basis voor de jaaropdracht 2023 van de afzonderlijke 
deelnemers. De jaaropdracht bevat de productieafspraken tussen Omgevingsdienst IJsselland en de 
individuele deelnemers.

Inleiding/samenvatting
Vanaf de start van OD IJsselland in 2018 tot en met 2022 was er sprake van beduidende scheefgroei 
in geraamde versus gerealiseerde uren voor de deelnemers. In de begroting 2023 van de dienst is de 
herijking van de financiering verwerkt. Het programma ‘Samen Toekomstbestendig’ leidde tot een meer 
objectieve vaststelling van de benodigde ureninzet per taakveld en deelnemer. Meerwerkopdrachten 
zijn bespreekbaar als het tijdig wordt aangekaart, benodigde middelen beschikbaar zijn en OD 
IJsselland kan zorgen voor de benodigde bemensing. De dienst vervolgt de doorontwikkeling ('van 
pionieren naar professionaliseren') en de versterking van de organisatie en het VTH-stelsel, in 
samenwerking met de deelnemers.

De doorontwikkeling van OD IJsselland stelt het effect van het werk van de dienst voorop. Dat vraagt 
om een meer risico- en datagerichte manier van werken. In 2023 start de dienst een regionale pilot 
risico- en datagericht werken bij de voedingsmiddelenindustrie. De regionale aanpak met onder meer 
ketentoezicht en themacontroles wordt in 2023 gecontinueerd.

Interbestuurlijk programma VTH
Voor de verbetering en professionalisering van (het stelsel) van omgevingsdiensten is een 
Interbestuurlijk Programma ingesteld (IBP-VTH). Voor OD IJsselland is in 2022/2023 maximaal € 
450.000 beschikbaar. In de eerste bestuursrapportage 2023 en in een begrotingswijziging zal 
aangegeven worden welke middelen beschikbaar komen en wat daarvoor gedaan wordt.

Beoogd resultaat
Beoogd resultaat is een regionaal uniform VTH-uitvoeringsprogramma voor 2023 voor de taken die bij 
de omgevingsdienst zijn ondergebracht. 

Kader
Het kader voor het opstellen van het UVP 2023 wordt gevormd door de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Argumenten
De colleges van onze deelnemers zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een regionaal uniform 
uitvoeringsprogramma vast te stellen voor de uitvoerings- en handhavingstaken die zij hebben
ondergebracht bij Omgevingsdienst IJsselland.

Risico’s en kanttekeningen
Bijlage ten behoeve van adviesnota’s deelnemers
Om voldoende aansluiting tussen het UVP van OD IJsselland en het UVP van de deelnemers te 
borgen, is een bijlage aan de deelnemers verstrekt waarin de relevantste punten zijn uitgeschreven. 
(Delen van) deze tekst kunnen naar eigen inzicht in de adviesnota’s en eventueel UVP’s van de 
deelnemers worden opgenomen. Zie ook bijlage 2. 
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Extra inzet vakteams
Vanuit het programma Samen Toekomstbestendig is extra inzet voor Toezicht en Handhaving 
vastgesteld. Deze extra inzet is niet direct bij de start van het jaar beschikbaar. Bovendien houdt OD 
IJsselland rekening met personeelsschaarste, waarbij vacatures moeilijk in te vullen zijn of worden 
ingevuld met onervaren medewerkers die begeleiding nodig hebben. Deze extra inzet bij Toezicht en 
Handhaving leidt er ook toe dat er een toename te verwachten is bij teams Vergunningen en Advies; 
hiervoor stelt OD IJsselland een voorstel op. Dit advies volgt op een later moment dan het 
uitvoeringsprogramma gereed is.
In de individuele jaaropdrachten zijn extra uren gevraagd voor aanvullende werkzaamheden op het 
gebied van adviseren op omgevingsplannen, het digitaal ontsluiten van geluidgegevens en extra 
werkzaamheden op het gebied van Milieuzonering/ruimtelijke advisering, geluidbelastingkaarten en 
spoedlocaties bodemsanering. In totaal gaat het om 2034 uur. 

Effecten Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De effecten van de mogelijke invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen blijven buiten beschouwing. Dit leidt mogelijk tot wijzigingen in het programma die op voorhand 
niet in te schatten zijn. 

Risicoanalyse
Omgevingsdienst IJsselland samen met Omgevingsdienst Twente maken een vervolgslag op de in 
2022 opgeleverde risicoanalyse om deze  geschikt te maken voor milieutaken. Deze aangescherpte 
risicoanalyse is uiterlijk 1 juli 2023 beschikbaar en vormt de basis voor het Uitvoeringsprogramma 2024 
van Omgevingsdienst IJsselland.

Achterstanden
In de loop van de afgelopen jaren opgebouwde achterstanden, ook voor de start van OD IJsselland, 
blijven buiten beschouwing. Waar mogelijk doet de dienst voorstellen de achterstanden in te lopen.

Actualisatie regionaal VTH-beleid milieu
Het huidige VTH-beleid moet worden geactualiseerd. De deelnemers doen dit samen met OD 
IJsselland in 2023. De aard, omvang en aanpak worden nog bepaald. Het initiatief daartoe ligt bij de 
deelnemers.

Uitvoering
Het UVP wordt tussendoor verantwoord via de maandelijkse voortgangsrapportages (marap), 
bestuursrapportages (berap) en na afloop geëvalueerd in het jaarverslag 2023.

Financiële consequenties
De daadwerkelijk bestede uren vormen de grondslag voor het afrekenen aan het eind van 2023. 

Communicatie/draagvlak
Het proces en planning rondom UVP en jaaropdracht 2023 is, inclusief de uitgangspunten, begin juli 
met de deelnemers afgestemd. De wensen in beleidsmatige inzet in 2023 zijn daarvoor bij de 
deelnemers opgehaald. Dit leidde tot een concept-jaaropdracht per deelnemer op 26 september. 
Daarnaast is 18 oktober het concept-UVP per mail verstrekt aan de deelnemers. Via de accountlijn 
vond vervolgens individuele afstemming plaats op de concept-jaaropdrachten per deelnemer. 
Opmerkingen vanuit de AAO-leden zijn waar mogelijk verwerkt. Het concept-UVP is op 7 november in 
het AAO besproken, samen met de bijlage ten behoeve van het bestuurlijk besluitvormingsproces van 
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de deelnemers. Op 24 november is het VTH-uitvoeringsprogramma 2023 besproken in het dagelijks 
bestuur.

Bijlagen
1. VTH Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst IJsselland
2. Aandachtspunten UVP 2023 t.b.v. bestuurlijk besluitvormingstraject bevoegd gezag
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VTH Uitvoeringsprogramma 2023
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De colleges van onze deelnemers zijn wettelijk verplicht om  
jaarlijks een regionaal uniform uitvoeringsprogramma vast te  
stellen voor de uitvoerings- en handhavingstaken die zij hebben   
ondergebracht bij Omgevingsdienst IJsselland. Dit betreft de  
volgende taken: 

• Het landelijke basistakenpakket (milieu): de vergunningverlening, 
het toezicht en de handhaving van omgevingsvergunningen milieu, 
meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer en beschikkingen 
in het kader van de Wet bodembescherming en toezicht op 
asbestverwijdering. Onder dit basispakket vallen ook bouwtaken  
(en aanverwante taken) voor zover de provincie bevoegd gezag is.

• In onze regio is het basistakenpakket bij convenant uitgebreid tot het 
basistakenpakket plus IJssellandse variant. Dat houdt in uitbreiding  
met de specialistische milieutaken geluid, bodem, externe veiligheid en 
lucht waardoor er een robuust milieutakenpakket tot stand is gebracht. 

• Voor de gemeente Ommen voeren we de bouwtaken uit (facultatief 
ingebracht).

Voor u ligt het uitvoeringsprogramma 2023 (UVP) van Omgevingsdienst 
IJsselland. Met dit UVP kunnen onze deelnemers voldoen aan genoemde 
verplichting. De colleges van onze deelnemers stellen dit UVP vast of 
nemen het integraal op in het UVP dat zij vaststellen voor hun eigen 
uitvoerings- en handhavingstaken. 

Dit UVP laat zien wat de speerpunten zijn in 2023 voor de taken die wij 
in IJsselland uitvoeren. Het UVP houdt daarbij rekening met de gestelde 
doelen en prioriteiten uit het VTH-beleid dat geldt voor deze taken.

Daarnaast heeft er afstemming plaatsgevonden met de organen  
die belast zijn met strafrechtelijke handhaving.

Het jaar 2023 wordt voor ons een bijzonder jaar:
• Er is een fundamenteel nieuwe begroting aan de orde, waarbij we  

recht doen aan de ervaringen van onze organisatie in de afgelopen 
jaren en onze verwachtingen in de komende periode. 

• We vervolgen onze doorontwikkeling ('van pionieren naar 
professionaliseren') en de versterking van onze organisatie en het  
VTH-stelsel. We doen dit overigens samen met onze deelnemers.

• De mogelijke inwerkingtreding van Omgevingswet en Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wetten hebben een 
beduidende impact op onze inzet en uitvoering.

Dit uitvoeringsprogramma wordt tussendoor verantwoord via de 
maandelijkse voortgangsrapportages, bestuursrapportages (berap, 
elke 4 maanden) en na afloop geëvalueerd in het jaarverslag 2023. 

Inleiding
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Uitgangspunten 

De uitkomsten van spoor 3 van het programma Samen Toekomstbestendig 
vormen de basis voor het UVP 2023. We markeren een deel van de uren 
als regionale inzet. We verbeteren daarmee onze effectiviteit van de inzet 
en levert het meer rendement op. Bovendien kunnen we hiermee meer in-
novatie in de uitvoering realiseren, gericht op preventie (goede communica-
tie). Een ander belangrijk aspect is het bevorderen van een gelijk speelveld 
tussen bedrijven omdat er nog eenduidiger kan worden gewerkt
Op deze manier is de noodzakelijke inzet vooraf gepland en kan gepro-
grammeerd worden op basis van risico’s en prioriteiten die regionaal zijn 
bepaald. Het gaat om de producten Ketentoezicht, Strafrechtelijke Handha-
ving, Meldpunt, Toezicht Asbest en daarnaast thema-controles waaronder 
vuurwerk- en gevelcontroles (duurzaam up-to-date houden van het bedrij-
venbestand).

We programmeren voor 2023 één branche regionaal/thematisch, als on-
derdeel van een meerjarige pilot waarbij alle teams betrokken zijn/ingezet 
worden. De regionale/thematische onderdelen van het UVP worden niet op 
deelnemersniveau verantwoord.

Ten slotte blijven opgebouwde achterstanden en de effecten van de  
invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
buiten beschouwing in de programmering van het UVP 2023. 

Een samenvatting van de jaaropdracht is in de vorm van een tabel  
opgenomen aan het eind van dit uitvoeringsprogramma.

Onze doorontwikkeling  
'van pionieren naar professionaliseren'

We kennen twee belangrijke ontwikkelopgaves in de doorontwikkeling van 
onze organisatie: het regionale programma Samen Toekomstbestendig 
en het landelijke Interbestuurlijk Programma Versterken VTH-stelsel (IBP-
VTH). Deze opgaves dragen bij aan het slagen van ons doel om een veilige 
en gezonde leefomgeving te waarborgen en bedrijven te versterken ('gelijk 
speelveld'). De inzet van onze vakmensen is nodig om beide opgaves tot 
een succes te maken. Voor beide opgaves zijn of komen extra middelen 
beschikbaar. Met deze middelen kunnen we onder meer onze vakmensen 
inzetten, voorwaarde daarbij is dan wel dat er voldoende vervangende des-
kundigheid beschikbaar is. In onze Bestuursrapportages monitoren we de 
voortgang en verantwoorden we de resultaten.

Regionaal: programma Samen Toekomstbestendig 

Doel
Vormgeven aan de beweging ‘van pionieren naar professionaliseren’. 
Verder professionaliseren doen we door geprogrammeerd- en risicogericht, 
efficiënt en informatiegestuurd te werken.

Wat gaan we doen?

Geprogrammeerd en risicogericht werken
Wij zetten in op die opgaven waar we als omgevingsdienst de meeste 
toegevoegde waarde leveren. We doen dit door regionaal te programmeren 
en risicogericht te werken, rekening houdend met de beschikbare capaciteit 
van onze vakmensen. Om hiervoor de juiste keuzes te maken en 
beslissingen te nemen, hebben we data nodig.  

Uitvoeringsprogramma
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Procesgericht werken
In de gehele keten gaan we efficiënter werken. Dit betekent dat we oog 
hebben voor de kwaliteit van wat we doen, doelgericht en doelmatig werken 
en de onderlinge afspraken daarover borgen.  
Daarbij staat het proces centraal. Het proces verbindt data, applicaties, 
normen, beleid, wetgeving, rollen en functies.

Informatiegestuurd werken
Wij gaan meer informatiegestuurd werken. Dit vraagt structureel om een 
efficiënte manier om data en informatie in te winnen, te verstrekken en te 
ontsluiten. Dit zorgt ervoor dat we data minder versnipperd aanbieden, de 
data uit documenten makkelijker op kunnen halen en beslissingen kunnen 
nemen op basis van data. Beschikbaarheid van juiste data is een randvoor-
waarde om geprogrammeerd, risicogericht en efficiënt te kunnen werken. 

Landelijk: Interbestuurlijk programma VTH (IBP-VTH)

Doel
Verbetering en professionalisering van (het stelsel van) omgevingsdiensten.

Wat gaan we doen?
In opvolging op onder meer het rapport van de commissie Van Aartsen is in 
de Rijksbegroting vanaf 2022 structureel 18 miljoen euro gereserveerd voor 
de verbetering en professionalisering van (het stelsel) van Omgevingsdien-
sten. Hiertoe is een Interbestuurlijk Programma ingesteld ter versterking van 
VTH (IBP-VTH) waarin Rijk, IPO, VNG en Omgevingsdienst NL participeren. 
Besloten is dat de middelen over de jaarschijf 2022 (deels ook te besteden 
in 2023, vanwege het feit dat het begrotingsjaar 2022 nu snel eindigt) per 
dienst kunnen worden aangevraagd. De middelen moeten passen in de 
doelstellingen van het programma welke ingedeeld zijn langs de volgende  
6 pijlers:

1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering; 
2. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging; 
3. Informatievoorziening VTH; 
4. Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt; 
5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving; 
6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht. 

Voor Omgevingsdienst IJsselland is in 2022/2023 maximaal € 450.000 
beschikbaar. Daarvoor is medio oktober een subsidieaanvraag ingediend 
die op het moment schrijven van dit UVP nog ter beoordeling ligt bij het 
ministerie van I&W. Voor de jaarschijf 2023 zal de inzet van de middelen, 
opnieuw 18 miljoen euro, centraal worden gestuurd vanuit het IBP-VTH en 
Omgevingsdienst NL. Daarbij zal, naar verwachting, opnieuw een deel inge-
zet kunnen worden op een wijze die bijdraagt aan de versterking van onze 
dienst. In de eerste bestuursrapportage 2023 en in een eventuele 
begrotingswijziging zal aangegeven worden welke middelen beschikbaar 
komen en wat daarvoor gedaan wordt.
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Onderwerpen waarbij de ureninzet in de reguliere  
jaaropdracht is opgenomen

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Doel
De uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) terugdringen vanwege de 
schadelijke effecten op ons milieu en de leefomgeving. ZZS zijn stoffen die 
bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of de voortplanting kunnen beïnvloe-
den. Het is een belangrijk thema dat inmiddels steeds meer maatschappelij-
ke, bestuurlijke en media-aandacht krijgt. 

Wat gaan we doen?
We betrekken dit thema zo goed mogelijk in onze reguliere taakuitvoering. 
Daarnaast dragen we bij aan het initiatief van de provincie om het thema 
ZZS adequaat en structureel vorm te geven met het project ‘Plan van aan-
pak Harmonisatie ZZS Overijssel’. De inzet is gericht op (1) het versterken 
van urgentie en bewustwording, (2) het vergroten en verdiepen van kennis 
en (3) het samenwerken en organiseren met andere betrokken overheidsor-
ganisaties.

Circulaire economie/afval

Doel
Minder afval, meer kringloop, recycling en hergebruik zijn nodig om IJssel-
land schoon en groen te houden. Onder dit thema vallen ontwikkelingen als: 
• Het voorkómen van afval of, als dat niet kan, stimuleren van hergebruik; 
• Het verbeteren van de energie-efficiency van bedrijven en vergroten 

van de inzet op onze duurzaamheidsopgave;
• Het bevorderen van kringlooplandbouw.

Wat gaan we doen?
Wij houden bij onze taakuitvoering rekening met landelijke, provinciale en 
lokale beleidsregels. Waar dat kan, sluiten we graag aan bij de beleidsont-
wikkeling van onze partners.

Luchtkwaliteit

Doel
Landelijk zijn er afspraken gemaakt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaar-
lijks vindt er monitoring plaats om na te gaan of deze doelstellingen worden 
bereikt. Voor de monitoring van de luchtkwaliteit rond wegen en veehou-
derijen, werd de NSL-monitoringstool gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk is in 
2023 de opvolger daarvan beschikbaar: het Centraal Instrument Monitoring 
Luchtkwaliteit (CIMLK).

Wat gaan we doen?
We voeren de diergegevens - en voor enkele deelnemers 
verkeersgegevens - in de monitoringtool en checken de actualiteit.

Stikstofopgave

Doel
Bijdragen aan natuurbehoud en/of -versterking én bedrijfsontwikkelingen 
mogelijk maken. De stikstofopgave is onverminderd urgent en gecompli-
ceerd. Dit heeft tot gevolg dat procedures (zeer) lang duren en dat plannen 
(en onderbouwing daarvan) gedurende de procedure wijzigen. We merken 
in toenemende mate onbegrip en ongeduld van initiatiefnemers, aanvragers 
en adviseurs. 

Wat gaan we doen?
De stikstofopgave is bij de provincie belegd in de vorm van taakuitvoering 
Wet natuurbescherming (Wnb). We nemen deel aan een overleg met de 
provincie over gebiedsbescherming, waarbij we worden geïnformeerd over 
de ontwikkelingen. Zo kunnen we hier snel en adequaat op inspelen.
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Bijhouden IPPC-database

Doel
Bij IPPC-bedrijven gaat het om grote industriële bedrijven en de intensieve 
veehouderij. In de IPPC-database worden de vergunninggegevens inge-
voerd. Dit is een verplichting van de Europese Commissie, onder meer om 
inzicht te hebben in uitstoot (emissies) van stoffen en om na te gaan of de 
Best Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. 

Wat gaan we doen?
Wij houden deze database bij. Over de digitale vindplaats van vergunningen 
moeten we nog afspraken maken met de bevoegde gezagen.
 
Actualisatietoets en actualiseren vergunningen

Doel
Op grond van de wet en ons VTH-beleidskader is een regelmatige check 
van de actualiteit van milieuvergunningen noodzakelijk. Ook omdat de 
ontwikkeling van de techniek niet stilstaat en er in de loop der jaren betere 
technieken en producten op de markt komen om milieuschade te voorko-
men. Het niet actueel houden van vergunningen (‘achterstallig onderhoud’) 
leidt tot meer risico’s voor duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid, veilig-
heid en mogelijke imagoschade voor het bevoegd gezag. Ook is toezicht 
daardoor minder adequaat en kunnen er verschillen ontstaan in de normen 
en regels die er voor vergelijkbare bedrijven gelden. Daarmee is er geen 
gelijk speelveld (‘level playing field’).

Wat gaan we doen?
De uitwerking van de uren betreft antwoord op de vraag wat we structureel 
nodig hebben om onze taak uit te voeren, gegeven de bedrijven, de risico-
matrix en de kengetallen. Daar maakt het verhelpen van bestaande achter-
standen geen onderdeel van uit. Bekeken kan worden hoe dat vraagstuk 
in de programmering alsnog meegenomen kan worden in de beschikbare 
uren.

Gemeente Zwolle en provincie Overijssel hebben in het verleden capaciteit 
beschikbaar gesteld voor de actualisatietoets en actualisatie van vergunnin-
gen. Vanaf 2023 hebben ook de overige deelnemers capaciteit beschikbaar 
gesteld. Met deze capaciteit kunnen we een inhaalslag maken, omdat in 
voorgaande jaren er geen middelen waren om de actualisatie(toets) uit te 
voeren. Een volledige inhaalslag maken is met deze capaciteit overigens 
niet mogelijk, daarvoor zijn de achterstanden in de afgelopen jaren (ook 
voor de start van Omgevingsdienst IJsselland) te groot geworden. We  
zetten onze actualisatiecapaciteit gericht en effectief in door deelname aan 
de pilot ‘voedingsmiddelenindustrie’.

Regionale inzet

Doel
Zoals in de inleiding is aangegeven willen we, waar dat kan en meerwaarde 
heeft, zoveel mogelijk onze inzet regionaal uitvoeren. Daarmee bereiken we 
meer effectiviteit.

Wat gaan we doen?
We richten ons op de thema’s Ketentoezicht, Strafrechtelijke Handhaving, 
Meldpunt, Toezicht Asbest en daarnaast thema-controles zoals vuurwerk- 
en gevelcontroles (duurzaam up-to-date houden bedrijvenbestand). Hier-
naast gaan we ook een branchegerichte pilot uitvoeren.
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Ketentoezicht

Doel
Ons doel is een integrale aanpak van de ketenproblematiek. De ketenpro-
blematiek heeft betrekking op economische handelingen met producten 
of afvalstoffen, welke worden gekenmerkt door overdrachtsmomenten. 
Dit vergt een buitengewoon goede afstemming van de activiteiten van de 
diverse betrokken handhavingsinstanties. Een goede informatie-uitwisse-
ling tussen instanties is een voorwaarde voor een adequate aanpak van de 
ketenproblematiek.

Wat gaan we doen?
We plegen verdere inzet voor onder meer de ketenprojecten ‘Co-vergisting’, 
‘E-waste’ en ‘Metaalrecycling’. In 2023 geven we ook ondermijning een 
plekje binnen het ketentoezicht. Steeds meer partners vragen hier inzet op 
en het onderwerp leeft breed binnen de samenleving. 
Een ander belangrijk onderdeel van ketentoezicht is samenwerking met de 
verschillende organisaties binnen de (uitvoerings)keten. Dit doen we bijvoor-
beeld op basis van signalen en verzoeken vanuit andere toezicht en opspo-
ringorganisaties, maar ook vanuit provincie, gemeenten en waterschappen.

Strafrechtelijke handhaving

Doel
Naast bestuursrechtelijk optreden wordt, op basis van de vastgestelde 
landelijke handhavingsstrategie (LHS) flankerend opgetreden indien daartoe 
aanleiding is. Dit gebeurt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van het 
Openbaar Ministerie.

Wat gaan we doen?
Om strafrechtelijke handhaving binnen onze regio goed te borgen, is het 
noodzakelijk een goede basis te hebben. Door de provincie worden op dit 
product middelen (487 uur) vanuit haar stelselverantwoordelijkheid beschik-
baar gesteld. Op jaarbasis wordt echter gemiddeld ongeveer tussen de 
1300 en 1500 uur inzet gevraagd. We stellen daarom voor om voor 2023, 
1300 uur inzet te ramen en deze op basis van de verdeelsleutel over de 
partners te verdelen, waarbij de provincie een vaste bijdrage van 487 uur 
inbrengt en de resterende 813 uur over de overige partners wordt verdeeld.

Meldpunt

Doel
Het borgen van 24-uurs-inzetbaarheid voor het registeren, beoordelen en 
verdelen van klachten en meldingen ongewoon voorval door burgers en 
bedrijven.

Wat gaan we doen?
Ook voor het meldpunt brengt de provincie middelen in vanuit haar stelsel-
verantwoordelijkheid. Ook hier is de daadwerkelijke inzet op het meldpunt 
groter. Het meldpunt coördineert alle binnengekomen meldingen en klach-
ten, beoordeelt deze op inhoud en verdeelt deze indien nodig over de toe-
zichthouders. Door de toename van het aantal klachten over de afgelopen 
jaren zullen hier meer uren voor moeten worden gereserveerd. Wij gaan 
er vanuit dat daar jaarbasis ongeveer 1500 uur mee zijn gemoeid. Deze 
uren zijn nodig om een adequate meldregistratie te kunnen bijhouden. De 
provincie levert 579 uur en we verdelen de overige 921 uur over de overige 
partners. Dit heeft effect op de overige urenverdeling.
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Vuurwerkcontroles

Doel
Veiligheid bij opslag en verwerking (verkoop) van vuurwerk dient gewaar-
borgd te worden.

Wat gaan we doen?
In 2023 nemen we uren op voor de vuurwerkcontroles op basis van de ure-
ninzet van de afgelopen jaren (150 uur) en verdelen deze op basis van de 
afgesproken verdeelsleutel over de partners.

Toezicht asbest

Doel
In de keten van verwijdering tot verwerking van asbest is er voortdurend 
sprake van het niet conform de regels werken. Dat begint al met het goed 
saneren van asbest en het storten daarvan volgens de wetgeving. Gebleken 
is dat in het verleden het toezicht op asbest binnen onze regio niet bij alle 
partners kon worden uitgevoerd op basis van het afgesproken level playing-
field. Dit brengt risico’s met zich mee voor gezondheid en milieu.

Wat gaan we doen?
Verschillende inbreng van asbestcapaciteit leidt tot ongewenste situaties, 
waarbij we soms noodgedwongen noodzakelijk toezicht bij een partner niet 
kunnen uitvoeren. Wij beleggende inzet voor toezicht op asbest regionaal 
en verdelen deze, op basis van de afgesproken verdeelsleutel voor 2023 
over de partners. Wij verwachten in 2023, net als in 2022 voor het regionale 
asbesttoezicht ongeveer 2900 uur nodig te hebben om aan het level play-
ingfield op dit punt te voldoen.

Gevelcontroles (duurzaam up-to-date houden van het  
bedrijvenbestand)

Doel
Het gezamenlijk bedrijvenbestand duurzaam up-to-date houden, zodat een 
actueel zicht bestaat op de risico’s binnen onze regio.

Wat gaan we doen?
Zoals de afgelopen jaren is gebleken, is de actualiteit van ons bedrijvenbe-
stand in de afgelopen jaren achtergebleven. Het is van belang de actualiteit 
van het bedrijvenbestand blijvend te monitoren en daarvoor uren te reserve-
ren.

Reguliere inzet toezicht

Doel
Onze reguliere inzet is erop gericht dat wij onze uren inzetten op een zo 
effectief en efficiënt mogelijke manier. Dit betekent dat wij, in afwachting van 
de verdere uitwerking van de risicoanalyse, zoveel mogelijk op basis van de 
vigerende risicomatrix onze inzet programmeren voor de reguliere controles.

Wat gaan we doen?
De uren voor dit product worden per partner nader ingevuld, waarbij nadruk-
kelijk wordt gekeken of daarmee aan de huidige regionale en lokale beleids-
doelstellingen wordt voldaan. Op basis van de ingebrachte uren gaan wij 
er op voorhand van uit dat alle partners voldoende capaciteit beschikbaar 
hebben gesteld om de in dit beleid bepaalde doelen te kunnen halen. 
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Branchegericht toezicht: pilot voedingsmiddelenindustrie

Nieuw in 2023 is dat we ook een pilot starten voor het branchegericht risico-
gestuurd werken bij de voedingsmiddelensector. Op deze manier gaan we 
ervaring opdoen met risico- en datagestuurd werken, zoals in spoor 5 van 
het programma Samen Toekomstbestendig verder wordt uitgewerkt.

Doel
Door een nieuwe opzet van programmering het rendement uit de beschik-
bare uren te vergroten en de daarbij behorende/ ondersteunende instru-
menten zoals de producten- en dienstencatalogus, de sturingsinformatie en 
de verantwoording. We maken daarvoor een opzet van de programmering 
die meer rendement gaat halen uit de beschikbare uren. Als daarbij ook 
nog de kwaliteit en efficiency wordt verhoogd, doordat veel planmatiger en 
regionaler kan worden gewerkt, dan is dat belangrijke bijvangst.

Wat gaan we doen?
De bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie worden in 2023 allemaal op 
basis van een brancheplan gecontroleerd. In dat brancheplan staat een 
uitwerking van ons doel, de aanpak en de wijze waarop wij onze resultaten 
willen behalen. De bedrijven die eens per jaar aan de beurt zijn, zitten hier 
vanzelfsprekend al in, de bedrijven die eens in de 3 jaar aan de beurt zijn 
worden nu allemaal ook meegenomen in 2023. Deelnemers dragen bij in 
de totale benodigde uren op basis van percentage dat gebaseerd is op het 
aantal bedrijven binnen het betreffende BG-gebied. Omdat ook de provincie 
bedrijven heeft in deze branche, zijn alle deelnemers bij dit scenario betrok-
ken. 

Omgevingsdienst IJsselland stelt een brancheplan op, op basis waarvan we 
al deze bedrijven inventariseren op risico, naleving en overige indicatoren. 
Daarna wordt een toezichtplan vastgesteld en wordt gekeken hoe we de 
uren zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Gedurende het jaar rapporteren 
we over de resultaten van de controles. Er wordt voor deze branche dan 
verder geen gedetailleerde rapportage op bestede uren meer opgeleverd. 
Wel zal op inhoud teruggekoppeld worden welke werkzaamheden er zijn 
uitgevoerd. Net als vorige jaren worden de overige uren op basis van de 
risicomatrix en de bedrijfsklasse verdeeld.

Onderdeel van deze pilot is ook het actualiseren van de vergunningen van 
bedrijven in deze branche. Wij zullen als onderdeel van deze pilot toetsen 
of vergunningen nog actueel zijn of moeten worden geactualiseerd. Indien 
actualisatie noodzakelijk is, zal al tijdens de pilot met de actualisatie worden 
gestart. Ook hiervoor zijn uren geraamd.
 
De mogelijke extra inzet vanuit het team advies is op voorhand niet hele-
maal in te schatten. We nemen hiervoor een p.m.-post op bij advies en mo-
nitoren dit via de bestuursrapportages. Gedurende de pilot zal ook worden 
gekeken wat de inzet is die extra wordt gevraagd vanuit het bedrijfsbureau, 
bijvoorbeeld bij communicatie en (data)kwaliteit.
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Projecten

Omgevingswet

Doel
Onze dienst voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat gaan we doen?
Zeer recent heeft de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke  
Ordening besloten de invoering van de Omgevingswet door te schuiven 
naar 1 juli 2023 (het 6e uitstel). Dat betekent dat ons interne project  
Implementatie Omgevingswet ook ten minste een half jaar langer doorloopt. 
Wij passen hiervoor een aantal zaken in onze projectplanning aan,  
waaronder de planning van opleidingen.

De invoering van deze nieuwe wet vraagt in aanvang extra inspanningen, 
aanpassingsvermogen en creativiteit van ons. Een andere wijze van  
toetsen, snellere procedures, nieuwe werkprocessen met aangepaste 
ICT-systemen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het verkorten van de  
behandeltermijnen binnen de vakteams (bepaalde producten van  
26 naar 8 weken), maar ook voor bedrijfsvoeringstaken als aanpassing  
van uitvoeringsprogramma’s, jaaropdrachten en sturings- en management-
informatie. Op de achtergrond ligt er overigens een grote opgave  
om ons bedrijvenbestand van circa 19.000 inrichtingen om te zetten naar 
een veelvoud van milieubelastende activiteiten - een van de kaders waarop 
de Omgevingswet is gestoeld. Alles gericht op betere dienstverlening aan 
bedrijven en bewoners die aansluit op de behoeften en eisen van deze tijd. 

Voor deze uitvoering van deze nieuwe wet hebben wij overigens voor  
2023 en verder geen extra financiële middelen gevraagd. Via onze be-
stuursrapportages zullen wij uiteraard de voorbereiding op deze nieuwe  
wet nauwgezet monitoren en daar waar nodig de bestuurlijke consequenties 
in beeld brengen.

Gaandeweg zal moeten blijken welke uitvoeringslasten deze wet met zich 
meebrengt. Het ingroeien in deze nieuwe wet vraagt zoals gezegd op 
zichzelf een extra inspanning. Naarmate wij vanaf 2024 en verder in een 
meer beheersmatige fase komen kunnen wij die effecten van de wet op de 
uitvoering ook beter beoordelen.

Bouwtaken (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Doel 
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor het bouwen treedt 
tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking. De Wkb heeft als doel om 
de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren, als ook om de burger 
beter te beschermen tegen onvoldoende bouwkwaliteit (vergroten aanspra-
kelijkheid van de bouwer). Onder de Wkb verschuift de technische kwali-
teitsborging van overheid naar marktpartijen. De ruimtelijke toets (onder 
andere Omgevingsplan en Welstand) blijft wel in uitvoering door de over-
heid. Toezicht en handhaving op omgevingsveiligheid, gebruik en bestaande 
bouwwerken blijven ook een taak van de overheid. Net als bij de Omge-
vingswet zijn de (financiële) consequenties nog niet duidelijk.

Wat gaan we doen?
We voeren voor de provincie (wettelijk verplicht) en gemeente Ommen 
(facultatief ingebracht) de bouwtaken uit. We merken dat we kwetsbaar zijn, 
gelet op de robuustheidseisen van de landelijke kwaliteitscriteria. We schat-
ten in dat dit ook voor een aantal regiogemeenten aan de orde is. Het zou 
ons daarom helpen als we in onze regio deze kwetsbaarheid gezamenlijk 
oplossen, bijvoorbeeld door deze uitvoeringstaak bij ons te beleggen.
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Energie en duurzaamheid

Doel
Realiseren van doelstellingen op het gebied van CO2-uitstoot en energie & 
duurzaamheid. Zeker in deze tijd waarin veel te doen is over energiebespa-
ring en hoge energieprijzen heeft dit product een onverkort hoge prioriteit.

Wat gaan wij doen?
Wij gaan verder met het uitvoeren van het Energie & Duurzaamheid Uit-
voeringsplan 2022/2023.Dat betekent dat wij zorgen voor actuele omge-
vingsvergunningen met energie- en duurzaamheidsmaatregelen, en voor 
het uitvoeren van controles op energiemaatregelen bij 10 tot 15% van de 
energierelevante bedrijven in onze regio. De capaciteit die gemoeid is met 
de uitvoering van deze taken wordt gedekt uit de daarvoor door het 
algemeen bestuur extra beschikbaar gestelde middelen. Ons uitgangspunt 
blijft onverkort dat deze inzet structureel wordt gefinancierd.

Daarnaast gaan we additioneel inzet plegen op basis van de Specifieke 
Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (de zogenaam-
de SPUK-regeling Energie), om daarbij de energiebesparingen nog verder 
te intensiveren. Het doel van deze regeling is over meerdere jaren extra 
capaciteit voor toezicht en handhaving te realiseren. Zo kunnen wij als 
Omgevingsdienst onze organisatie in de periode van 2022 tot en met 2026 
verder professionaliseren, extra bedrijven bezoeken en de uitvoering van 
energiebesparende maatregelen verbeteren. De verdere uitwerking van de 
SPUK-regeling volgt eind 2023. Deze regeling heeft geen directe gevolgen 
voor de jaaropdracht omdat het om additionele inzet gaat met financiering 
vanuit het Rijk.

We krijgen signalen van partners om na te gaan of wij controles van kan-
toorgebouwen op de aanwezigheid van energielabel C kunnen uitvoeren 
(een verplichting op basis van het Bouwbesluit). We gaan hierover nader in 
gesprek, wellicht gaat dit leiden tot aanvullende meerwerkopdrachten.
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JAAROPDRACHT UREN 2023

Betrokken team Product Prod nr Totaal Dalfsen Deventer Hardenberg Kampen Olst-Wijhe Ommen Provincie Raalte Staphorst SWL ZWL Zwolle
Vergunningen Vooroverleg 20001  1.536  115  191  35  67  30  147  72  104  349  50  167  210 
Vergunningen Melding Activiteitenbesluit 20002  7.038  724  947  852  758  334  455  32  732  503  608  307  786 
Vergunningen Omgevingsvergunning Regulier 20003  1.300  83  136  60  61  83  186  354  84  3  85  26  138 
Vergunningen Omgevingsvergunning Uitgebreid 20004  4.637  303  515  738  336  312  276  1.402  229  92  125  140  169 
Vergunningen Vakinhoudelijke toets milieu 20005  3.390  312  493  578  53  233  156  46  478  116  309  369  246 
Vergunningen MER beoordelingen 20006  1.193  62  41  506  30  8  109  50  215  4  78  8  82 
Vergunningen Melding mobiele puinbreker 20008  173  27  4  40  11  20  18  -    38  -    -    -    16 
Vergunningen Melding gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichting 20009  1.200  61  48  186  138  74  60  -    91  72  76  49  344 
Vergunningen Maatwerk 20011  313  77  23  16  40  26  19  -    -    3  6  5  98 
Vergunningen Actualisatietoets 20012  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Vergunningen Actualisatieprocedure (ambtshalve wijziging) 20013  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Toezicht en Handhaving Opleveringscontrole 30001  1.028  80  126  126  79  47  63  79  95  47  95  47  142 
Toezicht en Handhaving Periodieke controle 30002  36.657  2.736  4.740  4.825  3.433  1.458  1.784  1.538  3.301  1.905  3.765  1.924  5.249 
Toezicht en Handhaving Extra controle 30003  858  78  156  148  62  23  31  78  39  70  47  39  86 
Toezicht en Handhaving Coördinatie BRIKS  (provincie) 30005  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Toezicht en Handhaving Administratieve Controle 30006  365  19  34  34  27  19  11  65  11  23  19  49  53 
Toezicht en Handhaving Administratieve Audit 30007  973  56  56  56  56  111  -    556  28  -    -    28  28 
Toezicht en Handhaving Handhavingscontrole 30008  611  47  78  101  39  39  8  120  62  31  39  8  39 
Toezicht en Handhaving Melding asbest 30102  4.017  342  285  327  285  91  90  -    513  228  747  100  1.009 
Toezicht en Handhaving Klacht / Melding 30401  3.282  225  423  432  270  144  162  150  333  153  324  180  486 
Advies - juridisch Bezwaar 40001  327  19  -    32  -    -    163  18  -    -    -    51  44 
Advies - juridisch Beroep 40002  303  -    -    17  51  17  80  106  -    -    -    33  -   
Advies - juridisch Zienswijze behandelen 40003  65  -    -    6  -    39  14  -    -    -    6  -    -   
Advies - juridisch Wob-verzoek 40004  172  41  80  10  -    -    14  -    -    -    26  -    1 
Advies - juridisch Advies bij Juridische Procedures 40005  1.826  100  112  314  276  205  128  137  108  38  146  84  177 
Advies - juridisch Handhaving uitvoeren 40006  891  170  42  13  73  19  122  9  -    14  70  -    358 
Advies - juridisch Handhavingsverzoek 40007  1.496  109  114  264  86  32  96  250  80  10  165  139  151 
Advies - Bodem Bodemadvies 40101  6.491  245  815  551  480  85  303  1.104  991  268  581  187  881 
Advies - Bodem Beoordelen melding 40102  2.049  7  259  15  115  3  35  889  23  -    11  6  686 
Advies - Bodem Toezicht melding Bbk 40103  725  30  23  122  77  3  24  73  52  128  52  83  58 
Advies - Bodem Toezicht sanering 40105  958  5  166  6  34  2  43  262  19  3  171  -    247 
Advies - Bodem Bouwstoffen melding 40106  1.861  162  120  158  274  40  154  21  94  219  98  190  332 
Advies - Bodem Informatieverzoek 40107  4.280  249  568  381  289  141  141  584  460  155  388  358  566 
Advies - Geluid Geluidadvies 40201  1.509  26  266  86  92  40  48  281  143  29  109  48  341 
Advies - Geluid APV 40202  41  -    14  0  6  -    -    -    -    -    -    20  -   
Advies - Geluid Geluidmeting 40203  1.202  191  -    82  118  120  88  -    214  6  187  31  164 
Advies - Geluid Klacht/meldingen 40204  233  -    12  85  42  -    -    34  -    -    22  -    38 
Advies - Geluid Bouwakoestiek 40205  161  -    83  15  9  -    -    -    -    -    19  -    36 
Advies - Geluid Industrielawaai 40206  1.971  119  246  288  201  59  94  71  309  88  151  97  249 
Advies - Geluid Weg/railverkeer 40207  1.692  59  385  373  2  44  75  93  55  146  114  5  342 
Advies - Geluid Zonebeheer 40208  1.126  -    162  156  158  -    -    53  118  -    104  150  223 
Advies - Geluid Ruimtelijke plannen 40209  434  25  62  128  19  16  82  -    -    -    22  55  26 
Advies - Geluid Digitaal ontsluiten geluidgegevens 40210  500  50  50  50  50  50  50  -    50  50  50  50  -   
Advies - Overig Externe veiligheid 40301  1.138  91  485  87  38  38  90  99  87  32  56  26  10 
Advies - Overig Energie & duurzaamheid 40302  181  21  25  25  23  2  14  5  2  5  12  7  40 
Advies - Overig Advies milieuzonering 40303  4.773  622  522  677  35  645  503  52  605  28  714  324  45 
Advies - Overig Lucht / Geur 40304  1.217  125  165  117  11  53  132  56  182  2  15  65  293 
Advies - Overig Licht 40305  16  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    16 
Advies - Overig Advisering Ongevingsplannen 40306  550  50  50  50  50  50  50  -    50  50  50  50  50 
Advies - Overig Spoedlocaties Bodemsanering 40307  300  -    -    -    -    -    -    300  -    -    -    -    -   
Regionale inzet Meldpunt / Milieuwachtdienst 80000  1.501  75  123  124  78  40  56  579  96  45  94  51  141 
Regionale inzet Toezicht Asbest 80100  2.681  228  190  218  190  61  60  2  342  152  498  67  673 
Regionale inzet Strafrechtelijke handhaving 80200  1.301  66  108  109  69  36  50  487  84  40  83  45  124 
Regionale inzet Ketentoezicht 80300  4.502  334  550  554  349  181  251  372  429  203  421  230  630 
Regionale inzet Vuurwerkcontroles 80401  150  12  20  20  13  7  9  -    16  7  15  8  23 
Regionale inzet Thema controle (oa. gevelcontrole) 80500  1.305  106  174  175  110  57  79  -    136  64  133  73  199 
Branchegerichte inzet Uren afd Vergunningen  1.380  100  60  200  70  50  80  400  150  50  50  70  100 
Branchegerichte inzet Uren afd toezicht  2.234  158  290  186  111  191  48  405  198  30  220  135  262 

Totaal  122.113  8.940  14.638  14.755  9.342  5.377  6.750  11.284  11.446  5.459  11.227  6.188  16.708 
Totaal spoor 3 (incl extra 
toezichturen tbv Prov)

 120.079  8.840  14.538  14.655  9.242  4.777  6.650  10.800  11.346  5.359  11.127  6.088  16.658 

Totaal extra gevraagd 
advies

 2.034  100  100  100  100  600  100  484  100  100  100  100  50 

 122.113  8.940  14.638  14.755  9.342  5.377  6.750  11.284  11.446  5.459  11.227  6.188  16.708 
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BOUWTAKEN

Product Prod nr Fte Uren

Toezicht 60100  1,3  1.728 

Constructeur 60100  0,3  360 

Handhaving (juridisch) 60300  1,1  1.540 

Vergunningen 60000  1,6  2.160 

Administratieve ondersteuning 61200  0,4  562 
 4,7  6.350 
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Bijlage 2  Aandachtspunten UVP 2023 

Verzoek is om deze punten te betrekken in het bestuurlijk besluitvormingtraject van het bevoegd 
gezag. (Delen van) onderstaande tekst kunnen desgewenst worden opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma van de deelnemer.

Accent op effectiviteit en op meerwaarde van Omgevingsdienst IJsselland
De doorontwikkeling van Omgevingsdienst IJsselland stelt het effect van het werk van de dienst 
voorop. Dat vraagt om een meer risico- en datagerichte manier van werken. In 2023 start 
Omgevingsdienst IJsselland een regionale pilot risico- en datagericht werken bij de 
voedingsmiddelenindustrie. De regionale aanpak met onder meer ketentoezicht en themacontroles 
wordt in 2023 gecontinueerd.

Nieuwe urenplanning
Vanaf de start van Omgevingsdienst IJsselland in 2018 tot en met 2022 was er sprake van 
beduidende scheefgroei in geraamde versus gerealiseerde uren voor de deelnemers. In de begroting 
2023 van de dienst is de herijking van de financiering verwerkt. Het programma ‘Samen 
Toekomstbestendig’ van Omgevingsdienst IJsselland leidde tot een meer objectieve vaststelling van 
de benodigde ureninzet per taakveld en deelnemer. Meerwerkopdrachten zijn bespreekbaar als het 
tijdig wordt aangekaart, benodigde middelen beschikbaar zijn en Omgevingsdienst IJsselland kan 
zorgen voor de benodigde bemensing.

Extra inzet vakteams (incl. krapte op de arbeidsmarkt)
Vanuit het programma Samen Toekomstbestendig is extra inzet voor Toezicht en Handhaving 
vastgesteld. Deze extra inzet is niet direct bij de start van het jaar beschikbaar. Bovendien houdt 
Omgevingsdienst IJsselland rekening met personeelsschaarste, waarbij vacatures moeilijk in te vullen 
zijn of worden ingevuld met onervaren medewerkers die begeleiding nodig hebben. Deze extra inzet 
bij Toezicht en Handhaving leidt er ook toe dat er een toename te verwachten is bij teams 
Vergunningen en Advies; hiervoor stelt Omgevingsdienst IJsselland een voorstel op. Dit advies volgt 
op een later moment dan het uitvoeringsprogramma gereed is.

Achterstanden
In de loop van de afgelopen jaren opgebouwde achterstanden, ook voor de start van OD IJsselland, 
blijven buiten beschouwing. Waar mogelijk doet Omgevingsdienst IJsselland voorstellen de 
achterstanden in te lopen.

Effecten Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De effecten van de mogelijke invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen blijven buiten beschouwing. Bij het opstellen van het UVP 2023 is het nog niet duidelijk of 
deze wetten daadwerkelijk in 2023 in werking treden. OD IJsselland heeft zich in de afgelopen jaren 
voorbereid op de inwerkingtreding (onder meer door aanpassing van werkprocessen en -afspraken en 
opleiding van medewerkers) en doet dat ook in 2023. Gelet op de impact van deze wetgeving bij 
inwerkingtreding vraagt dit om een inwerkperiode, verder uitlijnen en verankeren. Ook het aanpassen 
van bedrijfsvoeringstaken als planning, monitoring en verantwoording zijn aan de orde. Daarbij speelt 
nog een grote opgave om het huidige bedrijvenbestand van ongeveer 19.000 bedrijven in onze regio 
om te zetten van het huidige begrip ‘inrichting’ naar het nieuwe begrip ‘milieubelastende activiteit’. 
OD IJsselland monitort de effecten van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen, om deze tijdig te bespreken en te verantwoorden.



Actualisatie regionaal VTH-beleid milieu
Het huidige VTH-beleid moet worden geactualiseerd. We doen dit samen met de andere deelnemers 
en Omgevingsdienst IJsselland in 2023. De aard, omvang en aanpak worden nog bepaald.

Risicoanalyse
Omgevingsdienst IJsselland samen met Omgevingsdienst Twente maken een vervolgslag op de in 
2022 opgeleverde risicoanalyse om deze  geschikt te maken voor milieutaken. Deze aangescherpte 
risicoanalyse is uiterlijk 1 juli 2023 beschikbaar en vormt de basis voor het Uitvoeringsprogramma 
2024 van Omgevingsdienst IJsselland.
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Onderwerp
Bestuursrapportage najaar 2022 Omgevingsdienst IJsselland

Kennisnemen van 
Op 13 oktober 2022 heeft het dagelijks bestuur de najaarsbestuursrapportage 2022 vastgesteld. Met 
deze bestuursrapportage informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de voortgang in 
het uitvoeringsprogramma 2022, belangrijke ontwikkelingen, de bedrijfsvoering en de financiën.

Inleiding
De tweede bestuursrapportage van 2022 van Omgevingsdienst IJsselland beschrijft de eerste 8 
maanden van een complex jaar. Met dit document leggen we verantwoording af over de inzet van 
onze mensen en middelen en geven we kansen, dilemma’s en uitdagingen aan waar we in de 
uitvoering tegenaan lopen. Ook schetsen we interne en externe (beleids)ontwikkelingen die van 
invloed op onze organisatie zijn.

Kernboodschap
In de tweede rapportageperiode was de productie en productiviteit bij OD IJsselland blijvend hoog. 
Het programma ‘Samen Toekomstbestendig’ ligt op schema en de aanbestedingen voor onze nieuwe 
kantoorautomatisering en ons financieel pakket dat onze basis onder de bedrijfsvoering verder gaat
verstevigen waren succesvol. Het aanhoudend hoge werkaanbod, de vele inhoudelijke uitdagingen en 
het ontbreken van financiële ruimte om daar een goede en robuuste invulling aan te geven zijn daarbij 
onverkort van kracht, ook in de tweede rapportageperiode van OD IJsselland. 
Door het inwerken van nieuwe, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt vaak onervaren medewerkers 
ontstaat druk op de productieafspraken. Ondanks een permanente aandacht voor de ontwikkeling van 
de productieafspraken, is het realiseren ervan niet op voorhand verzekerd. Dat geldt ook voor de 
ontwikkeling van de financiën. Het halen van de doelstellingen in de knelpuntennota en de intern 
opgelegde bezuinigingen staat onder druk. 

Samen Toekomstbestendig
Vanuit het programma Samen Toekomstbestendig, dat begrotingstechnisch vanaf 2023 effectief wordt, 
is veel in gang gezet en leggen we een robuuste basis voor de toekomst. De begroting 2022 is nog 
vanuit historische grondslag opgebouwd. We moeten daarom omgaan met een (grote) discrepantie 
tussen beschikbare middelen en inzet per deelnemer en financiële/capacitaire beperkingen om te 
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investeren op bedrijfsvoering en ICT. Binnen deze kaders ligt de implementatie van ‘Samen 
Toekomstbestendig’ op schema.

Productie
In de uitvoering - dan gaat het om onze primaire VTH-taken - ligt OD IJsselland qua productie 
aantallen boven begroting. Op het niveau van deelnemers is er sprake van uitschieters naar boven 
(veel meer productie dan begroot) en naar beneden. Dit is het gevolg van de historische scheefheid 
waarbij de feitelijke urenafname per partner niet in overeenstemming is met de ingebrachte uren. OD 
IJsselland heeft maatregelen genomen om hier meer balans in te brengen. Over de periode tot en met 
augustus ligt de urenproductie op het verwachte niveau, rekening houdend met een licht 
seizoenpatroon. Zonder seizoenpatroon komen we uit op 95%. Met de maandelijkse 
productieoverzichten hebben we een betere sturing op de ureninzet en informeren we onze 
deelnemers daar maandelijks over.

Financiën 
Bij het opstellen van de begroting 2023 constateerden we dat de oorspronkelijke begroting 2022 op 
onderdelen te laag is vastgesteld. Het gaat daarbij om noodzakelijke en onontkoombare kosten. 
Daarnaast hebben we in 2022 te maken met incidentele kosten. Een belangrijk deel van de extra 
kosten vangen we op door interne bezuinigingen door te voeren op de loonkosten van de teams en 
op het opleidingsbudget. Maar we kunnen niet alles opvangen: ongeveer € 80.000 blijft ongedekt en 
zal muteren in het resultaat 2022. Inmiddels is duidelijk dat het verwachte tekort uit de 
knelpuntennota ook gerealiseerd gaat worden. Verder zijn de implementatiekosten voor het AFAS-
project bekend. Die kosten ad € 100.000 waren niet voorzien omdat we eerder aannamen dat OD 
IJsselland aan kon sluiten op het pakket van OD Twente. Deze overschrijdingen zijn al gemeld in de 
AB-vergadering van 7 juli. Nieuw is dat we inmiddels zicht hebben op de kosten van 
projectmanagement in de ICT-ontvlechting van Zwolle en de migratie naar een eigen ICT-omgeving. 
In de vergadering van 7 oktober 2021 hebben we aangegeven dat de projectkosten P.M. geraamd 
zijn De kosten bedragen naar schatting circa € 120.000 en zullen ten laste van het resultaat 2022 
worden gebracht. Daarnaast ramen we op basis van de huidige inzichten een tekort op de exploitatie 
van circa € 50.000. Hierin is nog geen rekening gehouden met mogelijke extra juridische 
advieskosten als gevolg van berichtgeving in de media. Maandelijks sturen we op de ontwikkeling 
van het resultaat.

Communicatie
De concept-bestuursrapportage is op 28 september binnen de organisatie gedeeld en op 10 oktober 
besproken met de leden van het AAO. 29 september is het financiële deel gedeeld met het FO. 
Voorafgaand aan de algemeen bestuursvergadering op 15 december is de bestuursrapportage, samen met 
deze informerende nota, gedeeld met de leden van het algemeen bestuur. 

Bijlagen
In de bijlage is de najaarsbestuursrapportage 2022 opgenomen. 
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Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2022 van Omgevings-
dienst IJsselland: een rapportage over de periode tot 1 september. 
Deze rapportage richt zich op de tweede vier maanden van 2022. 
Met dit document leggen we verantwoording af over de inzet van 
onze mensen en middelen en geven we kansen, dilemma’s en 
uitdagingen aan waar we in de uitvoering tegenaan lopen. Ook 
schetsen we interne en externe (beleids)ontwikkelingen die van 
invloed op onze organisatie zijn.

Inzet
Omgevingsdienst IJsselland is een uitvoeringsorganisatie én een regionaal 
kenniscentrum in opbouw. In de uitvoering - dan gaat het om onze primaire 
VTH-taken - liggen we qua productie boven begroting. Op het niveau van 
deelnemers is er sprake van uitschieters naar boven (veel meer productie 
dan begroot) en naar beneden. We hebben maatregelen genomen om hier 
meer balans in te brengen. Ook startten we een pilot risicogeoriënteerd 
werken bij meldingen Besluit Bodemkwaliteit. Niet alleen zijn onze financiële 
middelen beperkt, maar ook de arbeidsmarkt is gespannen en extra capaci-
teit is niet gemakkelijk beschikbaar. Als we de geleverde productie vertalen 
in uren, dan zien we over de hele linie dat we onze begrote inzet realiseren. 

Overgangsjaar
2022 is een overgangsjaar voor onze dienst. Vanuit het programma Samen 
Toekomstbestendig, dat begrotingtechnisch vanaf 2023 effectief wordt, is 
veel in gang gezet en leggen we een robuuste basis voor de toekomst. De 
begroting 2022 is echter nog op historische grondslag opgebouwd. 

We moeten daarom omgaan met een (grote) discrepantie tussen beschik-
bare middelen en inzet per deelnemer, financiële/capacitaire beperkingen 
om te investeren op bedrijfsvoering en ICT en een beperkte capaciteit in 
onze bedrijfsvoering. Binnen deze kaders ligt de implementatie van ‘Samen 
Toekomstbestendig’ op schema. Wat betreft ICT zijn de beide voorgenomen 
aanbestedingen nagenoeg afgerond. Voor de personeels- en salarisadmi-
nistratie alsmede de financiële administratie is het pakket AFAS per 
1 januari 2023 operationeel. De nieuwe kantoorautomatisering volgt in 
de loop van het voorjaar van 2023.

Interbestuurlijk programma
De omgevingsdiensten in Nederland zijn in versnelde ontwikkeling. Landelijk 
is veel aandacht voor de rol en het functioneren van de 29 omgevingsdien-
sten. Vanuit het rapport van de commissie van Aartsen en andere rapporten 
is nu het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP-VTH) landelijk gestart. Met 
extra middelen en projecten is het doel (het stelsel van) omgevingsdiensten 
te versterken. Dit geeft - naast ‘Samen Toekomstbestendig’ - ook een impuls 
aan onze doorontwikkeling op onder meer processen, data, ICT, opleiding, 
kwaliteit en arbeidsmarktbeleid. Het programma loopt tot eind 2024 en de 
resultaten moeten dan geborgd worden binnen het stelsel en in de diensten.

Omgevingswet
Het al dan niet van kracht worden van de Omgevingswet per 1 januari 2023 
en de daaraan verbonden Wet kwaliteitsborging bouw is een blijvende onze-
kerheid. Naar verwachting geeft BZK hier pas half november uitsluitsel over. 
Dat maakt de voorbereidingstijd voor invoering erg kort en daarmee risico-
vol. We blijven dit dossier nauwkeurig volgen en proberen hierop 
maximaal te anticiperen.

Inleiding
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Onrust
In juli werden we opgeschrikt door negatieve berichtgeving in de media over 
onze organisatie, met onrust binnen en buiten de organisatie tot gevolg. 
Het dagelijks bestuur en directie hebben het algemeen bestuur onmiddellijk 
geïnformeerd en een bijeenkomst voor alle medewerkers georganiseerd 
waarin openhartig is gesproken en voldoende ruimte was voor het uiten van 
emoties. Ook met de ondernemingsraad zijn goede gesprekken gevoerd. 
In een tweede medewerkersbijeenkomst zijn medewerkers meegenomen in 
het vervolgproces.  

Financieel tekort
De (financiële) beperkingen in het overgangsjaar en de autonome ontwikke-
lingen waarmee we geconfronteerd worden, hebben tot gevolg dat we het 
jaar naar verwachting afsluiten met een financieel tekort. Dat tekort wordt nu 
begroot op 340.000 euro. Twee-derde hiervan is incidenteel. Het incidentele 
deel is opgebouwd uit 100.000 euro voor de implementatie van het pakket 
AFAS en 120.000 euro voor kantoorautomatisering. Beide posten zijn een 
uitvloeisel van de Europese aanbestedingen en waren vooraf niet te voor-
zien. Verder is er een post van 80.000 euro die niet ingevuld kan worden 
vanuit de taakstelling van 800.000 euro voor dit jaar. 720.000 euro hebben 
we wel in kunnen vullen. Uit de reguliere bedrijfsvoering resteert een tekort 
van 50.000 euro op diverse kleinere posten. Kijken we naar de structurele 
doorwerking, dan is de verwachting dat deze passen binnen de begroting 
2023. Daarbij tekenen we aan dat de marges ook daar smal zijn, vanwege 
het ontbreken van posten ‘onvoorzien’ en ‘ontwikkeling’ hierin.

Samengevat
Wat leest u in deze bestuursrapportage? De highlights van de afgelopen 
periode:
• De productie en productiviteit is blijvend hoog;
• Het programma ‘Samen Toekomstbestendig’ ligt op schema;
• De aanbestedingen voor onze nieuwe kantoorautomatisering en ons 

financieel pakket dat onze basis onder de bedrijfsvoering verder gaat 
verstevigen waren succesvol;

• Het van kracht worden van de Omgevingswet per 1 januari 2023 is 
onzeker en onze organisatie blijft zich zo goed mogelijk prepareren 
hiervoor;

• Het Interbestuurlijk Programma geeft een impuls aan en helpt ons ver-
der in onze ontwikkeling;

• Er is een financieel tekort dat hoofdzakelijk incidenteel is en structureel 
beheersbaar.
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Autonome ontwikkelingen
Ieder jaar zijn er ontwikkelingen die we niet hebben kunnen voorzien maar 
die wel invloed hebben op onze organisatie. Bijvoorbeeld door nieuwe 
of gewijzigde wet- en regelgeving en trends. In 2022 is dat bijvoorbeeld 
het Interbestuurlijk Programma ter versterking van het VTH-stelsel. Maar 
ook de toenemende (pers)vragen aan ons als kennisinstituut, zoals onder 
de nieuwe Wet open overheid waarbij we een toename zien in het aantal 
verzoeken en we te maken hebben met eisen op het gebied van anonimi-
sering. Daarnaast is er sprake van maatschappelijk actuele thema’s als 
asfaltcentrales (uitstoot benzeen en PAK) en Zeer Zorgwekkende Stoffen. 
De maatschappelijke onrust onder agrariërs naar aanleiding van het stik-
stofbeleid heeft zijn weerslag op de bejegening van onze medewerkers. 
Ook de (krappe) arbeidsmarkt heeft gevolgen voor onze dienst. Dergelijke 
ontwikkelingen en de kosten die daarmee samenhangen, kunnen we niet 
dekken uit onze begroting. De budgetten bieden geen speelruimte en we 
hebben sinds 2020 geen post onvoorzien meer waaruit we dit soort kosten 
kunnen dekken. Voor zover de kosten onontkoombaar zijn en we deze niet 
hebben kunnen voorzien, gaan ze ten laste van het resultaat in het boek-
jaar, worden verantwoord en in een volgend jaar in de begroting bijgesteld.

Regionale inzet
Omgevingsdienst IJsselland zet zich regionaal op diverse vlakken in, 
bijvoorbeeld in de vorm van ketentoezicht en strafrechtelijke handhaving. 
Begin dit jaar startte spoor 5 van het programma ‘Samen Toekomstbesten-
dig’, waarbij regionale inzet als onderdeel van een programmering gericht 
op resultaten een nadrukkelijke rol speelt. Onze regionale inzet wordt in 
grote lijnen volgens planning uitgevoerd. Afwijkingen zijn beschreven bij de 
betreffende thema’s in dit hoofdstuk.

Thema’s

ZZS
Het voorkomen van (zeer) schadelijke stoffen (ZZS) is een belangrijk thema 
dat inmiddels (terecht) steeds meer maatschappelijke, bestuurlijke en 
media-aandacht krijgt. We betrekken dit zo goed mogelijk in onze reguliere 
taakuitvoering. Daarnaast dragen we bij aan het initiatief van de provincie 
om het thema ZZS adequaat en structureel vorm te geven met het project 
‘Plan van aanpak Overijsselse harmonisatie ZZS’. In de tweede vier maan-
den van 2022 namen we deel aan een aantal (werk)sessies om te komen 
tot een meerjarenplan van aanpak. Onderdeel van deze aanpak is om 
bewustwording te bevorderen, zowel bij bedrijven als medeoverheden zoals 
gemeenten.

Circulaire economie
In een circulaire economie gebruikt en recyclet men bestaande materialen 
en producten zo lang mogelijk. Dit thema is volop in ontwikkeling en op dit 
moment het meest concreet uitgewerkt bij afvalbedrijven. Afvalbedrijven 
dienen een acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administra-
tieve organisatie en interne controle (AO/IC) op orde te hebben. Wij hebben 
relevante documenten van afvalbedrijven getoetst en dragen zo bij aan een 
adequate verwerking. Daarnaast nemen wij deel aan een pilot over de mo-
gelijkheden om bermmaaisel toe te laten staan als bodemverbeteraar.

Stikstofopgave
De stikstofopgave is onverminderd urgent en gecompliceerd. Het kabinet 
heeft in juni 2022 de startnotitie ‘Nationaal Programma Landelijk gebied’ 
en een brief over de perspectieven voor agrarische ondernemers bekend 
gemaakt. 

Uitvoeringsprogramma
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Dit heeft grote impact gehad. Er vinden gesprekken plaats met diverse 
belangenorganisaties onder leiding van Johan Remkes. We verwachten dit 
najaar duidelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat procedures (zeer) lang duren en 
dat plannen (en onderbouwing daarvan) gedurende de procedure wijzigen. 
We merken in toenemende mate onbegrip en ongeduld van initiatiefnemers, 
aanvragers en adviseurs.

We nemen deel aan een overleg met de provincie over  
gebiedsbescherming, waarbij we worden geïnformeerd over  
de ontwikkelingen. Zo kunnen we hier snel en adequaat op  
inspelen.

IPPC-database
In de IPPC-database moet verplicht, op grond van Europese regelgeving, 
gegevens van IPPC-bedrijven opgenomen worden met een link om de  
vergunning in te zien. Bij IPPC-bedrijven gaat het om grote industriële  
bedrijven en de intensieve veehouderij. Wij houden deze database bij.  
Over de vindplaats van vergunningen moeten we nog afspraken maken  
met de bevoegde gezagen. We hebben daarvoor een voorstel uitgewerkt.

Actualiseren vergunningen
Milieuvergunningen gelden voor onbepaalde tijd. Het is daarom belangrijk 
de vergunningen regelmatig te toetsen op actualiteit. Daarmee dienen we 
het belang van ons milieu en van ondernemers, omdat er dan een gelijk 
speelveld is in het treffen van milieumaatregelen. Structurele middelen voor 
deze taak zijn opgenomen in de begroting 2023.

Wat we zien is dat een aantal partners ons vraagt om alvast in dit jaar 
actualisaties uit te gaan voeren. Deze mogelijkheden zijn er echter niet, 
omdat deelnemers er voor dit jaar voor hebben gekozen om de bestaande 
scheefheid tussen inbreng en realisatie te handhaven. Daarnaast geven wij 
prioriteit aan aanvragen, omdat daaraan wettelijke procedures zijn verbo-
den en het aangevraagde initiatief pas na vergunningverlening mag worden 
gerealiseerd. Tenslotte is de bemensing een reden. Zie ook ‘Vergunningen’.

Bouwtaken
Wij voeren de bouwtaken structureel uit voor de provincie (wettelijk ver-
plicht) en gemeente Ommen (facultatief ingebracht). We merken dat we 
kwetsbaar zijn, gelet op de robuustheidseisen van de landelijke kwaliteits-
criteria. We huren capaciteit in om het werkaanbod uit te kunnen voeren. 
Daarnaast is de omvang van het werkaanbod aanmerkelijk groter dan de 
inbreng. Dat bespreken we met de desbetreffende deelnemer. Ten slotte 
verdiepen we ons in de komst van de Wet kwaliteitsborging bouw. Deze wet 
treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking en heeft beduidende impact 
op de bouwtaakuitvoering.

Ketenprojecten en ondermijning
De inzet van het Keten Interventie Team (KIT) krijgt steeds meer vorm. De 
inzet focust zich momenteel op het project verontreinigde grond/loonwer-
kers, LMA en ondermijning. We verwachten dat de inzet over het hele jaar 
wat achterblijft ten opzichte van de planning omdat de druk op de toezicht-
houders op andere producten hoog is.

Strafrechtelijke handhaving
De inzet voor strafrechtelijke handhaving ligt redelijk binnen de lijn der ver-
wachting. Mogelijk valt deze hoger uit als gevolg van een aantal complexe 
zaken dat nog moet worden behandeld. 

Luchtkwaliteit (NSL)
In Nederland is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) opgezet. In dit programma werken de Rijksoverheid en de decentrale 
overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. RIVM voert de moni-
toring van de luchtkwaliteit uit. De invoergegevens leveren provincie en ge-
meenten hiervoor aan. Omgevingsdienst IJsselland voert volgens afspraak 
de diergegevens in, dat is inmiddels gedaan. Dit is naar verwachting de 
laatste keer dat deze tool wordt gebruikt. RIVM is inmiddels gestart met de 
ontwikkeling van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). 
Deze nieuwe tool is vanaf 2023 beschikbaar en met invulling daarvan wordt 
uitvoering gegeven aan diverse verplichtingen van de Omgevingswet.

Uitvoeringspr. pagina 5
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Samenwerking OD Twente 
De omgevingsdiensten in Overijssel staan veelal voor dezelfde uitdagingen 
in de VTH-uitvoering en doorlopen vergelijkbare processen in de door-
ontwikkeling van hun relatief jonge organisaties. Logisch dat de diensten 
steeds meer de samenwerking zoeken in zowel het primair proces als de 
bedrijfsvoering. Samenwerking vraagt om goede afstemming, zowel ambte-
lijk als bestuurlijk. Ambtelijk wordt dit vormgegeven in projecten zoals AFAS, 
de implementatie van de nieuwe regionale risicoanalyse en in een geza-
menlijk MT. Bestuurlijk start in het najaar een periodiek overleg tussen de 
beide voorzitters en de gedeputeerde, die plaats heeft in beide dagelijkse 
besturen. 

Wet open overheid
Het aantal verzoeken om openbare overheidsinformatie vanuit Omge-
vingsdienst IJsselland is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Voorheen 
werd deze informatie opgevraagd onder de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob), sinds 1 mei is dat onder de Wet open overheid (Woo). Vooral onder-
zoeksjournalisten en inwoners of ondernemers die specifiek inzicht zoeken 
in bepaalde milieuproblematiek vragen informatie op. Denk hierbij aan de si-
tuatie rond asfaltcentrales of concrete handhavingskwesties waarbij bijvoor-
beeld sprake is van langdurige stank- of geluidshinder. Het afhandelen van 
deze verzoeken is bewerkelijk; het vraagt om verzamelen van de benodigde 
documentatie en het anonimiseren van de daarin aanwezig privacygege-
vens, maar ook om afstemming over interne en externe communicatie. 

Uitvoeringspr. pagina 6
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Projecten

Energie en duurzaamheid
Ook in 2022 voert Omgevingsdienst IJsselland projectmatig extra energie-
werkzaamheden uit, met de inzet van extra incidentele middelen van de 
gemeente en provincie Overijssel. Het energieteam draait op volle toeren. 
Het aantal uitgevoerde controles ligt op schema. We verwachten de jaar-
opgave te realiseren. Het aantal energieadviezen voor vergunningen blijft 
achter op de planning. Enerzijds is dit het gevolg van de schaarste op de 
arbeidsmarkt, waardoor we moeilijk nieuwe collega’s werven, en anderzijds 
van het feit dat er minder aanvragen worden gedaan. Met uitzondering van 
de energieadviezen voor vergunningen, verwachten we de jaaropgave voor 
2022 volledig te kunnen realiseren. 

Cijfers Energie en Duurzaamheid eerste acht maanden van 2022
Werkzaamheden Jaaropgave Aantallen 

uitgevoerd
Percentage 
van jaarop-
gave

Begroting 
(jaar)

Realisatie 2022
(t/m 31-8-22)

T1 Energie in integrale controle & 
hercontroles

124 103 83% € 52.700 € 43.775

T2 Aspectcontrole energie - complex 
bedrijf

87 53 61% € 103.530 € 63.070

T3 Aspectcontrole energie - eenvou-
dig bedrijf

213 128 60% € 162.945 € 97.920

T4 Informatieplicht energiebesparing 192 128 67% € 16.320 € 10.880

T5 Aspectcontrole energie - IPPC 
bedrijf

8 5 63% € 9.520 € 5.950

V1 Advies omgevingswet 100 67 67% € 8.500 € 4.250

V2 Vergunningen - aanvragen en 
actualisatie

32 7 22% € 16.320 € 3.570

V3 Beoordeling energieonderzoeken 14 0 0% € 10.710 € 0

A1 Juridische ondersteuning en 
overige

300 200 67% € 25.500 € 12.750

A2 Projectmanagement (in uren) 720 480 67% € 61.200 € 40.800

Totaal € 467.245 € 282.965

Omgevingswet
Na een lange aanloop gaan de voorbereidingen op de invoering van de 
Omgevingswet de laatste fase in. In november weten we of de Eerste Ka-
mer nog aan de noodrem wenst te trekken en de invoering toch nog wordt 
uitgesteld. Intern nemen we nog een aantal maatregelen om op 1 januari 
goed van wal te kunnen. Het gaat hierbij voornamelijk om het aanpassen 
van onze werkprocessen en werkafspraken om de verkorte behandeltermij-
nen van 8 (in plaats van 26) weken te kunnen waarmaken. Via het project 
‘Herijken Primaire Processen’ bereiden we dat op dit moment voor. Ook in 
regionaal verband hebben we afgelopen maanden ondersteunende werkaf-
spraken gemaakt met al onze deelnemers en ketenpartners, zoals GGD en 
Veiligheidsregio. De samenwerkingsafspraken en handvatten daarvoor zijn 
op ambtelijk niveau goed doorgesproken en uitgewerkt.

Landelijke database
De voorbereidingen voor de ontsluiting van lokale en regionale milieudata 
naar landelijke voorzieningen gaan ook door. Een van die voorzieningen is 
het landelijke Register Externe Veiligheid, waarin tal van risicobronnen in 
onze regio zichtbaar moeten worden gemaakt. Afgelopen periode hebben 
we daarvoor de landelijke database (‘Bevoegd Gezag Module’) uitgebreid 
getest. Na een moeizame start op landelijk niveau, is dat goed verlopen. 
Bovendien heeft de leverancier van ons zaaksysteem IJVI, in samenwer-
king met ons, ook een softwareaanpassing voorbereid waarmee we straks 
rechtstreeks data vanuit het zaaksysteem kunnen aanleveren aan deze 
landelijke database. 

De andere database betreft het digitaal ontsluiten van geluidgegevens. In de 
voorbereiding heeft het verzamelen en toegankelijk maken van informatie 
over wegverkeer meer tijd gekost dan gepland. Dat betekent dat oplevering 
van dit project is aangepast naar medio 2023. De inzet van de benodigde 
financiële middelen voor dit deelproject verschuift ook naar volgend jaar. De 
deelnemende gemeenten hebben we inmiddels separaat geïnformeerd. 
Verder hebben we in beeld gebracht voor welke (9) bedrijven de bevoegd-
heid en verantwoordelijkheid voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving gaat verschuiven tussen gemeenten en provincie. 
Dossieroverdracht tussen deze deelnemers wordt voorbereid. 
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Onzekerheid inwerkingtreding
Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet 1 januari doorgaat. Mocht de inwerkingtreding opnieuw 
worden uitgesteld, dan wordt het algemeen bestuur zo snel mogelijk ge-
informeerd over de gevolgen voor de opgaven, taakuitvoering en dekking 
van kosten van onze dienst. 

Veranderende bevoegdheden bodemtaken
De bevoegdheden voor bodemtaken tussen de bevoegde gezagen 
verschuiven. We kennen nu drie bevoegde gezagen voor de Wet bo-
dembescherming: gemeente Deventer, provincie Overijssel en gemeente 
Zwolle. Deze bevoegdheden gaan onder de Omgevingswet naar alle 
deelnemers in de regio. De provincie Overijssel blijft echter bevoegd ge-
zag voor de bestaande saneringslocaties. Op specifieke bodemaspecten 
gelden straks aanvullende afspraken. Belangrijk onderwerp van aandacht 
in dit kader is nog steeds het bestuurlijk akkoord dat op landelijk niveau 
moet worden gesloten over de verdeling van de hiermee gemoeide bud-
getten. Het Rijk, IPO en VNG werken hier komende maanden aan. 

Teams

Vergunningen
Het team Vergunningen is versterkt met een aantal sterk gemotiveerde, 
maar nog onervaren, nieuwe collega’s. Deze investering is nodig nu we, 
net als voorgaande jaren, zien dat er schaarste op de arbeidsmarkt is. 
Met deze noodzakelijke stap zetten we in op onze toekomstbestendig-
heid. Voor de afgelopen vier maanden betekent dit dat we minder produc-
tief konden zijn, omdat deze nieuwe collega’s moeten worden opgeleid. 
Daarbij zetten we ook onze ervaren vakspecialisten in. Voor de opleiding 
zetten we overigens in op een gezamenlijk traject met Omgevingsdienst 
Twente en maken we gebruik van de opleidingsacademie van Omge-
vingsdienst NL, onze vakvereniging.

Kijkend naar het aanbod en de urenbesteding daarvan, constateren we:
• Er is opnieuw scheefgroei in de planning en realisatie bij een aantal 

deelnemers. Dit is in lijn met voorgaande jaren.
• De ureninzet voor meldingen is hoger dan gepland. Er is meer 

aanbod dan verwacht. De ureninzet voor vergunningen is lager dan 
gepland, met name als gevolg van het inwerken van nieuwe mede-
werkers en de stikstofopgave.

 
Waar dat kan, sturen we op het naar evenredigheid uitvoeren van het 
werkaanbod. 

Toezicht en Handhaving 
Voor het team Toezicht en Handhaving is 2022 een uitdagend jaar. Krap-
te op de arbeidsmarkt dwingt ons om creatief te zijn. Voor zover we nu 
kunnen zien, zitten we net onder het schema voor wat betreft het halen 
van de planning. Het aantal klachtmeldingen is hoger ten opzichte van 
2021 en vraagt extra capaciteit, die niet is gepland. Omdat dit vrijwel altijd 
om prioriteitsinzet gaat, komen de regulier geplande controles onder druk 
te staan. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot vogelgriep en ande-
re veeziekten die tot verstoringen leiden, opgeteld bij de weerstand bij 
agrariërs naar aanleiding van ontwikkelingen op het gebied van de stik-
stofdiscussie, maken onze inzet bij de agrarische producten kwetsbaar 
en minder efficiënt. Controles vragen daardoor soms een grotere tijdsin-
vestering en de afstemming rond controles en afspraken vraagt meer tijd. 
Omgevingsdienst IJsselland kan deze tegenvallers niet opvangen. We 
hebben onvoldoende mensen beschikbaar en inhuur is op dit moment 
extreem lastig. We verwachten dat dit ook doorwerkt naar de uiteindelijke 
ureninzet op ketentoezicht en onze inzet op het up-to-date houden van 
het bedrijvenbestand. Vanzelfsprekend streven we ernaar zo dicht moge-
lijk bij de jaaropdracht uit te komen met onze productie.

Vergunningen. pagina 8
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Klachten en meldingen
Onze inzet op klachten en meldingen is ook in de tweede vier maanden van 
2022 onverminderd hoog. Inmiddels is ruim 80% van de voor 2022 gereser-
veerde uren ingezet. Op basis hiervan verwachten wij een grotere inzet en 
daarmee overschrijding van onze ureninzet op deze post in 2022. 

Advies
In de tweede vier maanden van 2022 lag het werkaanbod aan adviesta-
ken opnieuw veel hoger dan de primaire beschikbare capaciteit. Het hoge 
werkaanbod had rechtstreeks invloed op de behandeltermijnen en leidde 
tot veel vertraging in procedures. Daarnaast was er sprake van een hoger 
ziekteverzuim. Het managementteam heeft op een aantal fronten bijge-
stuurd. In overleg met de betrokken deelnemers heeft OD IJsselland tijdelijk 
extra capaciteit aangetrokken om het werkaanbod op te vangen. Dat leidt 
tot verhoogde bijdragen van deelnemers die meer werk inbrengen dan waar 
in hun jaaropdrachten rekening mee is gehouden. Daarnaast hebben we 
de afhandeling van adviesaanvragen geprioriteerd. Waar een onderbeste-
ding dreigt op de afgesproken jaaropdrachten, geven we voorrang aan het 
werkaanbod van de betreffende deelnemers. Deze deelnemers hebben in 
principe voldoende financiële middelen ingebracht via hun jaaropdrachten. 
Ook de komende periode zoeken we naar mogelijkheden om de werk-
voorraad tot beheersbare proportie terug te brengen, onder meer door het 
risicogericht beoordelen van adviesaanvragen en het (tijdelijk) scherper 
prioriteren van werkaanbod. 

Successen! 

• Op onze primaire VTH-taken liggen we, rekening  
houdend met het seizoenspatroon, qua productie  
op begrotingsniveau; 

• De implementatie van programma ‘Samen  
Toekomstbestendig’ ligt op schema;

• We rondden vier aanbestedingen af, waaronder  
één Europese; 

• Uit de RI&E blijkt dat we het op het gebied van  
arbowetgeving op veel vlakken goed doen;

• Het ziekteverzuim daalde ten opzichte van  
de vorige bestuursrapportage;

• De inzetbaarheidsmonitor is klaar voor gebruik  
en helpt maandelijks rapporteren op kwaliteitseisen  
van onze medewerkers;

• Samen met Omgevingsdienst Twente realiseerden  
we - na geoapplicatie IGO - ook I-GO+; 

• Het inrichtingsplan voor het bedrijfsbureau is  
definitief vastgesteld; 
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In dit hoofdstuk geven we inzicht in onze inhoudelijke prestaties op 
onze basistaken en de afgesproken thema’s tot en met augustus 
2022. We houden we rekening met een beperkt seizoenspatroon in 
de realisatie ten opzichte van de planning. We liggen in die vergelij-
king op schema. Zouden we het seizoenspatroon loslaten, dan komen 
we uit op 95%. We blijven de ontwikkeling maandelijks nauwgezet 
volgen.

In de accountgesprekken laten we periodiek de voortgang van de werk-
zaamheden zien. Aan het einde van het jaar betrekken we het werkelijk 
aantal afgenomen uren in de afrekening.

Totaaloverzicht gerealiseerde aantallen

Uitgesplitst naar team 
Team Uit te voeren 

volgens  
jaaropdracht

Uit te voeren 
tot en met  
verslagperiode

Totaal 
uitgevoerd 
in 2022

Vergunningen  739  471  1.062 

T&H - Algemeen  2.534  1.615  1.952 

T&H - Asbest  -    -    1.534 

Advies  3.708  2.364  4.363 

 6.981  4.450  8.911 

Uitgesplitst naar partner
Partner Uit te voeren 

volgens jaarop-
dracht

Uit te voeren 
tot en met 
verslagperiode

Totaal afgehandeld 
in 2022 volgens 
IJVI

Bodem 
onderzoeken

Totaal uitgevoerd 
in 2022

Dalfsen  504  321  569  31  600 

Deventer  1.175  749  1.288  256  1.544 

Hardenberg  509  324  1.216  97  1.313 

Kampen  581  370  791  113  840 

Olst-Wijhe  440  281  327  49  375 

Ommen  285  182  464  48  639 

Raalte  492  314  824  175  999 

Provincie  295  188  427  25  452 

Staphorst  433  276  406  11  417 

Steenwijkerland  646  412  852  105  957 

Zwartewaterland  523  333  429  45  474 

Zwolle  1.098  700  1.318  179  1.497 

Subtotaal  6.981  4.450  8.911  1.134  10.107 

OD IJsselland  14 

Totaal  8.925 

Een nadere specificatie staat in de maandelijks overzichten van de produc-
tie, die ambtelijk worden verstrekt. In sommige gevallen zijn er aanzienlijke 
verschillen tussen uit te voeren aantallen en uitgevoerde aantallen. Dat komt 
omdat de geraamde aantallen volgens de jaaropdracht 2022 nog gebaseerd 
zijn op de aantallen van voorgaande jaren. Bij de start van de organisatie in 
2018 is zo goed mogelijk getracht om de aantallen te schetsen aan de hand 
van de ureninbreng van de deelnemers en de dan gehanteerde, en inmid-
dels verouderde, kengetallen (uren per product). In de jaren daarna is de 
informatie steeds betrouwbaarder geworden. De afspraak was evenwel  
om nog uit te blijven gaan van de aantallen sinds de start. 

Ontwikkeling jaaropdracht
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Met ons Programma Samen Toekomstbestendig hebben we een 
stevige stap voorwaarts gemaakt en wordt planning en realisatie van 
aantallen steeds beter vergelijkbaar.Daarnaast speelt mee dat het 
inschatten van de aantallen complex is, omdat start en 
realisatie van een product over de jaargrens heen kunnen gaan. 
We beschouwen een product als uitgevoerd als de einddatum van 
een zaak is ingevuld.    

Uren jaaropdracht tot en met 31-8-2022 
Vergunningen Toezicht en Handhaving Advies Regionale inzet Totaal

Partner Uit te voeren 
vlgs jaarop-
dracht

Uit te voeren 
tm verslag-
periode

Uitgevoerd Uit te voeren 
vlgs jaarop-
dracht

Uit te voeren 
tm verslag-
periode

Uitgevoerd Uit te voeren 
vlgs jaarop-
dracht

Uit te voeren 
tm verslag-
periode

Uitgevoerd Uit te voeren 
vlgs jaarop-
dracht

Uit te voeren 
tm verslag-
periode

Uitgevoerd Uit te voeren 
vlgs jaarop-
dracht

Uit te voeren 
tm verslag-
periode

Uitgevoerd Uitgevoerd in 
%% van uit te 
voeren

Uitgevoerd in % 
van uit te voeren 
(zonder seizoens-
patroon)

Dalfsen  1.514  965  1.369  3.555  2.266  2.582  1.877  1.196  1.274  541  345  313  7.487  4.773  5.538 116% 111%
Deventer  2.236  1.425  1.511  3.400  2.168  2.515  6.819  4.347  3.929  1.392  887  806  13.847  8.828  8.760 99% 95%

Hardenberg  2.652  1.691  1.975  4.194  2.674  2.994  3.522  2.245  2.613  1.082  690  626  11.450  7.299  8.208 112% 108%

Kampen  2.411  1.537  1.260  3.039  1.937  2.181  2.917  1.859  1.950  970  619  562  9.337  5.952  5.953 100% 96%
Olst-Wijhe  1.540  982  583  2.597  1.656  1.441  682  435  806  559  356  324  5.378  3.428  3.153 92% 88%
Ommen  885  564  675  1.397  891  1.054  1.524  972  1.081  361  230  209  4.167  2.656  3.019 114% 109%
Provincie  2.938  1.873  1.132  2.631  1.677  1.486  4.270  2.722  2.514  1.595  1.017  1.191  11.434  7.289  6.322 87% 83%
Raalte  2.292  1.461  1.316  2.555  1.629  1.800  3.123  1.991  2.587  809  515  468  8.779  5.596  6.171 110% 105%
Staphorst  1.258  802  1.098  1.968  1.255  1.499  1.329  847  884  494  315  286  5.049  3.219  3.767 117% 112%
Steenwijkerland  1.122  715  1.004  5.715  3.643  2.351  3.018  1.924  2.132  900  574  521  10.755  6.856  6.008 88% 84%
Zwartewaterland  1.330  848  1.024  2.369  1.510  1.159  1.832  1.168  1.218  625  398  362  6.156  3.924  3.762 96% 92%

Zwolle  2.924  1.864  1.804  5.008  3.193  3.140  6.650  4.239  3.271  1.621  1.034  939  16.203  10.330  9.153 89% 85%

Subtotaal  23.102  14.728  14.750  38.428  24.498  24.199  37.563  23.946  24.260  10.948  6.980  6.606  110.041  70.151  69.815 100% 95%
OD IJsselland  -    117  -    20  -    289  -    -    -    426 

Totaal  23.102  14.728  14.867  38.428  24.498  24.219  37.563  23.946  24.548  10.948  6.980  6.606  110.041  70.151  70.241 100%

Betaalde opdrachten 
Deelnemer Aantal opdrachten Uren

Gemeente Hardenberg 1  4 

Gemeente Olst-Wijhe 22  463 

Gemeente Ommen 1  4 

Gemeente Staphorst 1  31 

Gemeente Zwartewaterland 1  7 

Provincie Overijssel 2  162 

28  670 
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Bouwtaken Ommen
Team Fte uren begroot uit te voeren tot en met 

verslagperiode
Uitgevoerd %

Toezicht 1,2 1.728 1.109 1.008 91%
Constructeur 0,3 360 231 98 42%
Handhaving (juridisch) 1,1 1.541 989 1.097 111%
Vergunningen 1,5 2.160 1.386 1.729 125%
Adm. Ondersteuning 0,4 562 360 360 100%

6.350 4.075 4.291 105%

*) De uren uitgevoerd zijn onder andere gebaseerd op de gefactureerde uren van derden. 
Het kan zijn dat de periode hierin iets afwijkt dan de peildatum 1 september. 

Wij voeren de bouwtaken uit voor de gemeente Ommen. De bouwtaken 
worden als een afzonderlijke kostenplaats in de administratie opgenomen. 
Afspraak daarbij is dat die inzet voor Omgevingsdienst IJsselland budgettair 
neutraal is. Aan het einde van het jaar rekenen we af op basis van werke-
lijke inzet. Het in rekening te brengen bedrag voor opslag overhead wordt 
gebaseerd (volgens artikel 6.7 van de dienstverleningsovereenkomst) 
op de werkelijke kosten van de werkzaamheden in bouwtaken. Op dit 
moment is de verwachting dat de totale uitgaven voor 2022 uitkomen 
op ongeveer € 616.000. 
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Arbo/RI&E
Het managementteam, HR en de bedrijfsarts voerden in de afgelopen 
maanden een sociaal medisch overleg. Het Arbojaarverslag is gedeeld en 
besproken met het managementteam en de OR. Afspraak is halfjaarlijks 
een sociaal medisch overleg te organiseren, gerelateerd aan een actueel 
thema. De arbocoördinator sluit bij dit overleg aan. 

In samenspraak met de ondernemingsraad voerde bureau KADER in de 
eerste vier maanden van 2022 een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
uit. In de tweede vier maanden presenteerde KADER de bevindingen van 
deze RI&E aan het managementteam en de ondernemingsraad. Uit de 
RI&E blijkt dat Omgevingsdienst IJsselland het op veel vlakken goed doet. 
Er zijn ook verbeterpunten die aandacht behoeven. Het arbopreventieteam 
gaat met de uitkomsten aan de slag.  

Ziekteverzuim
Het totale verzuimcijfer daalde ten opzichte van de eerste vier maanden van 
8,16% naar 4,67%. Zowel het middellange als lange verzuimcijfer daalde 
naar respectievelijk 1,17% en 2,79%. Het landelijk ziekteverzuim onder 
werknemers van bedrijven en overheid was in het tweede kwartaal van 
2022 5,4%.  

Ontwikkeling medewerkers
Begin 2022 voerde bureau Effectory een medewerkerstevredenheidonder-
zoek (MTO) uit, met een respons van 84%. Eind maart zijn de resultaten 
gepresenteerd aan de medewerkers. Trotspunten binnen de organisatie zijn 
collega’s, samenwerking (binnen het team/vakgroep), ontwikkeling en so-
ciale veiligheid. Aandachtspunten zijn werkdruk, samenwerking (buiten het 
team/vakgroep en met de partners) en efficiency. In mei hebben alle teams 

de resultaten besproken en verbeteracties benoemd. De teammanagers 
hebben de uitkomsten van de teamsessies besproken binnen de teams. 
We werken aan een organisatiebreed plan van aanpak voor het vervolg 
waarin we - waar dat kan - verbinding leggen met het implementatietraject 
van het programma Samen Toekomstbestendig. 

Hybride werken
De thuiswerkregeling voor de medewerkers van Omgevingsdienst IJssel-
land is vanaf 1 januari van dit jaar van kracht. Sinds maart kunnen me-
dewerkers via deze aanbieder hun materialen bestellen via de daarvoor 
ingerichte webportal. De werkgroep Flex-Office, die verantwoordelijk is voor 
de implementatie van de thuiswerkregeling, evalueerde de thuiswerkrege-
ling en de ervaringen hiermee. Punten die hieruit volgden ter verbetering 
van de regeling en het proces hieromheen, worden doorgevoerd. Daarmee 
eindigen de werkzaamheden van de werkgroep en worden lopende zaken 
overgedragen aan de lijn. Een kleine groep medewerkers richt zich de 
komende maanden op de gewenste manier van werken binnen het hybride 
kantoorconcept en heeft aandacht voor houding en gedrag hierbinnen.

Strategische personeelsplanning
In het vierde kwartaal van 2021 en een gedeelte van het eerste kwartaal 
2022 werkten we aan een rapport over strategische personeelsplanning. 
We verkregen inzicht in de huidige en toekomstige situatie door het in kaart 
brengen van de belangrijkste externe ontwikkelingen, interviews met leiding-
gevenden, arbeidsmarktonderzoek en HRM-data-analyses. In de eerste vier 
maanden van 2022 is het rapport in het managementteam besproken en 
zijn acties voorgesteld om gaps te overbruggen. In de afgelopen vier maan-
den is de uitvoering gestart. Medewerkers en de ondernemingsraad nemen 
we via een lunchbijeenkomst mee in de bevindingen uit het rapport.

Bedrijfsvoering
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Inzetbaarheidsmonitor
De inzetbaarheidsmonitor is gevuld. We kunnen daarmee maandelijks rap-
porteren richting het managementteam over de mate waarin onze mede-
werkers voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Leidinggevenden kunnen 
binnen de gesprekscyclus met medewerkers, waar nodig, in gesprek over 
de kwaliteitseisen en eventueel benodigde bijscholing of training. 

Traineeprogramma
In de eerste vier maanden stroomden drie nieuwe trainees in binnen de 
teams Vergunningen en Toezicht en Handhaving. Vorig jaar startte ook 
al een trainee bij het team Vergunningen. De eerste bijeenkomst met het 
managementteam vond vlak voor de zomer plaats. Daarbij ontving het 
managementteam waardevolle informatie over hoe we de zichtbaarheid en 
werkzaamheden van een omgevingsdienst op (hoge)scholen en universitei-
ten kunnen vergroten. We hebben dit als actie opgenomen in de activiteiten 
vanuit de strategische personeelsplanning.

Arbeidsmarkt
De krappe arbeidsmarkt in Nederland is een feit. In specifieke beroepen 
zelfs zeer krap, onder andere de technische beroepen en beroepen open-
baar bestuur, veiligheid en juridisch. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 
Zwolle naast Utrecht en Noord-Brabant de krapste regio in Nederland is. 
De komende jaren krijgt dit door toenemende vergrijzing een structureel 
karakter. Vanuit onze strategische personeelsplanning is een aantal acties 
geformuleerd om deze ‘gaps’ te overbruggen. In de afgelopen vier maan-
den zijn vacatures ontstaan in de teams. We krijgen op onze vacatures nog 
steeds kwalitatief goede reacties en kunnen de meeste vacatures invullen. 
Wel merken we dat het inwerken van veel nieuwe collega’s een beroep doet 
op de capaciteit. Het inwerken van nieuwe (soms onervaren) collega’s krijgt 
blijvend aandacht en vraagt een goede organisatie. 

“Ik hoor regelmatig van collega’s dat ze graag verjonging zouden zien binnen 
de organisatie. Ik hoop daaraan bij te dragen door een frisse blik op het werk 
te werpen. Waar processen misschien al tijden op een standaardmanier gaan, 
stel ik de vraag “Kan dit niet op een andere - betere - manier?” Mijn eerste jaar 
bij de OD heb ik als heel positief ervaren. Ondanks het feit dat ik middenin de 
coronaperiode startte, ben ik goed ingewerkt, op kantoor als dat nodig was. 
Daarnaast vind ik het prettig dat ik in een hecht team ben gekomen. Collega’s 
van alle vakteams staan klaar om je als trainee te hulp te schieten als dat nodig 
is. Ondanks onze vaste werkprocedures, nemen collega’s de ruimte hun werk op 
hun eigen manier op te pakken. Verder vind ik het prettig dat collega’s zich ook 
interesseren voor het leven buiten werk.”

Robert van Es, trainee Vergunningen
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ICT
In de afgelopen maanden is de informatiearchitectuur vastgesteld. Deze is 
nodig voor de inrichting van een toekomstbestendige en duurzame ICT- en 
informatievoorziening. Daarnaast wordt begin december een nieuw HR- en 
financieel pakket opgeleverd. Zie ook Project ‘Naar een nieuwe ICT-werk-
plek’.

Samen met Omgevingsdienst Twente is na de realisatie van geo-applicatie 
I-GO nu ook I-GO+ gerealiseerd. Concreet betekent dit dat Omgevings-
dienst IJsselland informatie uit het VTH-systeem IJVI kan ontsluiten op 
kaartlagen. Zie ook ‘Geo-informatieviewer’.

Informatieveiligheid
Toenemende digitalisering maakt het verbeteren van de informatieveilig-
heid steeds belangrijker. In de afgelopen vier maanden voerden we een 
quickscan informatieveiligheid/BIO uit. Aansluitend stelde het manage-
mentteam de uitgangspunten voor informatieveiligheid en een plan van 
aanpak inclusief activiteitenplanning vast. Ook de meest kritieke processen, 
informatiesystemen en verantwoordelijke proceseigenaren werden hierin 
meegenomen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt informatiebeveiliging direct 
goed ingericht en krijgt dit onderwerp voldoende aandacht. Om die reden 
neemt de CISO deel aan de projectgroep ‘Moderne werkplek’ en is informa-
tiebeveiliging nadrukkelijk onderwerp van gesprek binnen de aanbesteding 
en implementatie. De komende periode wordt duidelijk op welke wijze we de 
organisatie van informatiebeveiliging en privacy een structurele plek kunnen 
geven in de blauwdruk voor het bedrijfsbureau.

Dienstverlening IJVI
De dienstverlening van het IJVI-beheerteam bestaat uit reguliere beheer- 
en projectwerkzaamheden. Met de aansluiting van de gemeente Ommen 
gebruiken op dit moment 11 deelnemers IJVI en zijn er 750 IJVI-gebruikers 
binnen de regio IJsselland. In het derde en vierde kwartaal wordt IJVI geïm-
plementeerd bij de gemeente Dalfsen. 

Meldingen IJVI-beheer tussen 1 mei en 1 augustus 2022
Post Ingediende serviceaanvragen/ storingen/fouten/vragen

Openstaand start periode 232

Aangemeld 627

Afgerond 622

Afgerond en gehaald binnen termijn 553

Afgerond en gehaald binnen termijn 88,90%

Afgerond en niet gehaald 69

Openstaand einde van periode 237

Naast de reguliere beheerwerkzaamheden heeft het IJVI-beheerteam een 
inhoudelijke bijdrage geleverd binnen verschillende projecten en werkgroe-
pen zoals de projecten ‘Implementatie IJVI Ommen’, ‘Realisatie koppeling 
zaaksysteem Steenwijkerland’, ‘2-weg koppeling zaaksysteem Zwolle’ en de 
werkgroep ‘IJVI Omgevingswetproof’. In het tweede kwartaal heeft IJVI-be-
heer zich ook gericht op de ontwikkeling van onder ander het in gebruik 
nemen van ‘test robots’, de ‘ontwikkeling van bestemmingsplanregistraties’ 
en het inrichten van de kostenmodule.

In het derde en vierde kwartaal zetten we in op de doorontwikkeling van 
Topdesk. Daarbij komt er een verdieping in Incidentmeldingen en Changes 
(wijzigingsverzoeken). Deze doorontwikkeling heeft als beoogd resultaat te 
komen tot een compleet, overzichtelijke en werkbare inrichting van Topdesk.

Evaluatie IJVI-governance
In de afgelopen periode rondden we de evaluatie van de IJVI-governance 
af. Doel van de evaluatie is om te komen tot een verbeterde IJVI-governan-
ce die de regionale samenwerking maximaal ondersteunt en uitlijnt met de 
governance van de omgevingsdienst. De uitkomsten van de evaluatie en 
het (op hoofdlijnen uitgewerkte) voorkeursscenario worden in september 
binnen de huidige IJVI-governance gepresenteerd. Als de IJVI-partners met 
het voorkeursscenario overeenstemmen, vindt verdere uitwerking en imple-
mentatie plaats. We streven ernaar de verbeterde governance op 1 januari 
2023 operationeel te hebben.
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Het programma ‘Samen Toekomstbestendig’ startte in 2021 en richt 
zich op de doorontwikkeling van onze organisatie. De eerste fase 
van het programma, de inventarisatiefase, bestond uit 5 sporen. 
Inmiddels zit het programma in de implementatiefase. De program-
maleider stelde hiervoor een plan van aanpak op waarin nadrukkelijk 
gekeken wordt naar de samenhang en verbinding tussen de  
verschillende projecten. In de implementatiefase werken we aan  
drie programmalijnen: (1) basis op orde brengen en efficiënt werken,  
(2) meer waarde leveren door regionaal programmeren en  
risicogericht werken en (3) informatiegestuurd werken door  
efficiënt informatie inwinnen, verstrekken en -ontsluiten.

Programmalijn: basis op orde brengen en efficiënt werken

Duurzame begroting 2023
In juli 2022 is de nieuwe duurzame begroting, inclusief de 26 uitgangspun-
ten die hun beslag krijgen in de begroting, voor 2023 vastgesteld.

Inrichting Bedrijfsbureau
De directie stelde het inrichtingsplan voor het Bedrijfsbureau na een zorg-
vuldig uitgelijnd proces en na advisering door het Lokaal Overleg en de on-
dernemingsraad eind augustus definitief vast. In de volgende fase bouwen 
we daadwerkelijk aan een toekomstbestendig Bedrijfsbureau. In deze im-
plementatiefase geven medewerkers van het Bedrijfsbureau hun interesse 
voor eventuele vacatures aan. Waar vacatureruimte is, stellen we vacatures 
open. We werken aan teamvorming. 

De nieuwe inrichting draagt bij aan een toekomstbestendig Bedrijfsbureau 
dat werkt voor en ondersteunend is aan de organisatie (primair proces, ma-
nagementteam, dagelijks bestuur, algemeen bestuur, raden & staten, deel-
nemers, inwoners en bedrijven) van Omgevingsdienst IJsselland. Daarnaast 
is het in staat mee te bewegen in toekomstige ontwikkelingen.

Project ‘Naar een nieuwe ICT-werkplek’ 
Omgevingsdienst IJsselland maakt op dit moment gebruik van de SSC Ons 
ICT- en bijbehorende dienstverlening. We zijn daarbij geen zelfstandige 
partner van SSC Ons, maar nemen de diensten af als onderdeel van een 
bredere dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Zwolle.

In gezamenlijk overleg is besloten om de ICT te ontvlechten en met ingang 
van 1 januari 2023 (einddatum dienstverleningsovereenkomst) uit te beste-
den aan een andere partij. 

Programma Samen Toekomstbestendig 
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Het projectteam startte in het eerste kwartaal met een inventarisatie van het 
huidige ICT-landschap binnen de organisatie en het in kaart brengen van de 
markt van potentiële ICT-dienstverleners. De inventarisatie heeft geleid tot 
een Europese aanbestedingsprocedure waarbij eind juni 2022 de aanbe-
steding voor het kavel ‘werkplekken’ gepubliceerd is. Op 15 augustus sloot 
de aanmeldingstermijn. Eén kandidaat heeft zich ingeschreven. Na een 
grondige beoordeling van de aanbieding, inclusief bezoek op locatie van 
de aanbieder, heeft het projectteam positief geadviseerd en het dagelijks 
bestuur het besluit tot voorlopige gunning genomen. 

Naast de aanbesteding van de werkplekken voerden we een inventarisatie 
uit op de overige kavels: netwerkbeheer en randapparatuur (laptops, smart-
phones, printers, etc.) en overige zaken zoals de toegangsdruppels. Deze 
kavels beleggen we op korte termijn ook bij andere partijen, in lijn met de 
technische eisen vanuit de werkplekleverancier.

Samenwerken Omgevingsdienst Twente en project AFAS
De directies van Omgevingsdienst Twente en Omgevingsdienst IJsselland 
hebben in juni 2022 de intentie uitgesproken om de personele, salaris- en 
financiële administratie en de daarbij behorende beheerstaken in samen-
werking uit te voeren. Omgevingsdienst Twente maakte per 1 januari 2022 
de overstap naar AFAS. Het dagelijks bestuur gaf akkoord op afwijking van 
het inkoop- en aanbestedingsbeleid om de synergie uit deze samenwerking 
te kunnen realiseren. Dat betekent dat na een zorgvuldig traject van op-
drachtformulering, offerte en beoordeling, zonder aanbestedingsprocedure 
een overeenkomst is gesloten voor het gebruik van AFAS. 

Komende maanden staan in het teken van implementatie, met als doel om 
vanaf 1 januari 2023  voor de personele, salaris- en financiële administratie 
te werken in AFAS. Hiervoor is een projectgroep gevormd waarin de disci-
plines Financiën, HR, ICT en Communicatie zijn vertegenwoordigd en die 
via heldere communicatielijnen met de gemeente Zwolle en SSC Ons als 
latende organisaties wordt samenwerkt. 

We onderzoeken komende periode op welke wijze de samenwerking op 
gebied van de personele, salaris- en financiële administratie en de daarbij 
behorende beheerstaken in samenwerking met Omgevingsdienst Twente 
uitgevoerd kunnen worden. 

Herijken processen
We hebben vastgesteld dat er ruimte is voor het verbeteren van de effec-
tiviteit en efficiency van (bestaande) primaire processen. Het doel van de 
herijking is te komen tot zo veel mogelijk geüniformeerde, effectieve en 
efficiënte (werk)processen in de gehele keten, die voldoen aan het wettelijk 
kader van de Omgevingswet, inclusief vastlegging, borging en afspraken 
over wie doet wat. 

Op 7 juni gaf het managementteam akkoord op de uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor de herijking. In de afgelopen periode is een plan 
van aanpak opgesteld. De werkgroep ‘Herijken processen’ heeft een eerste 
verkenning uitgevoerd op de drie hoofdprocessen ‘Vergunningen’, ‘Toezicht’ 
en ‘Advies’. Voor deze drie hoofdprocessen zijn de eerste detailuitwerkingen 
opgesteld als voorbereiding van de herijking van de processen. In augus-
tus startten we met de voorbereidingen van zes workshops om het proces 
‘Vergunningen’ de komende periode te herijken.
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Programmalijn: meer waarde leveren door regionaal 
programmeren en risicogericht werken

Risicogericht afhandelen van meldingen Besluit bodemkwaliteit
Jaarlijks ontvangen we ongeveer 1.200 meldingen Besluit bodemkwaliteit 
(meldingen voor grondverzet ten behoeve van bijvoorbeeld projecten infra-
structuur of bouwprojecten). Niet alle activiteiten voor grondverzet vormen 
evenveel risico voor de kwaliteit van de leefomgeving. We maken op basis 
van een risicomatrix een afweging of volledige beoordeling van de melding 
en toezicht nodig is. In de komende periode starten we een pilot waarin we 
de meldingen Besluit bodemkwaliteit risicogestuurd beoordeelden. Over een 
half jaar volgt een evaluatie van de aanpak en gehanteerde uitgangspunten.

Meer rendement uit de programmering 
De afgelopen periode heeft een werkgroep met daarin een afvaardiging van 
de deelnemers en medewerkers van Omgevingsdienst IJsselland de be-
stuurlijke uitgangspunten voor de nieuwe programmering en verantwoording 
opgesteld. Daarnaast maakte de werkgroep een nieuwe opzet voor regiona-
le programmering en verantwoording. Om de nieuwe aanpak, die multidisci-
plinair wordt ingestoken, samen met de deelnemers in de praktijk te ervaren 
en te testen, starten we met een meerjarige pilot over meerdere branches, 
te starten met de voedingsmiddelenbranche. De uitwerking van die opzet 
voor de voedingsmiddelenbranche in een brancheplan, wordt vertaald in het 
uitvoeringsprogramma 2023. 
 
Programmalijn: informatiegestuurd werken door efficiënt 
informatie inwinnen, verstrekken en ontsluiten

Om aan de bovenstaande programmalijnen goed invulling te kunnen geven, 
moeten we informatiegestuurd gaan werken. Dit vraagt om een efficiënte 
manier om data en informatie in te winnen, te verstrekken en te ontsluiten, 
waardoor:
• data minder versnipperd wordt aangeboden
• data uit documenten gemakkelijker is op te halen 
• beslissingen genomen kunnen worden op basis van data 

Begin 2022 besloten we daarom gebruik te maken van de ‘Informatievoor-
ziening Gezamenlijke Omgevingsdiensten’ (I-GO). I-GO zorgt voor het ver-
zamelen en weer beschikbaar stellen van gegevens van de inrichtingen bin-
nen het werkgebied van de Gelderse en Overijsselse Omgevingsdiensten. 
I-GO is inmiddels live. De afgelopen periode is vooral gewerkt aan de basis 
voor het kwalitatief goed vastleggen van informatie in de juiste bronnen en 
aan de doorontwikkeling op het gebied van de informatieverstrekking.

Geo-informatieviewer
Voor het beschikbaar stellen van geo-informatie hebben we I GO+. I-GO+ is 
een geoviewer met diverse kaartlagen, die gebruikt kan worden ter onder-
steuning van het primaire proces. De afgelopen periode is de data uit IJVI 
gekoppeld aan de beschikbare kaartlagen van de geoviewer. In nauwe 
samenwerking met Omgevingsdienst Twente testen wij nu deze kaartlagen 
en denken we na over nieuwe functionaliteiten. Denk hierbij aan het be-
schikbaar stellen van bijvoorbeeld controlerapporten bij vigerende vergun-
ningen en het kunnen weergeven van bedrijven in een straal van nieuwe te 
verwachten ontwikkelingen. 

Beslissingen nemen op basis van data
Om goede beslissingen te kunnen nemen, hebben we de juiste en actuele 
data nodig op elk gewenst moment. Dit kan inmiddels realtime bij Omge-
vingsdienst Twente en wordt voorbereid voor Omgevingsdienst IJsselland. 
Op dit moment zorgen we ervoor dat de rapportageomgeving wordt voor-
bereid om ook data van Omgevingsdienst IJsselland in te lezen. Daarnaast 
wordt een gezamenlijk informatiemodel opgesteld om op dezelfde wijze te 
rapporteren.

Inrichting en organisatie WIKI
WIKI is het instrument om de kwaliteit van onze producten, processen, infor-
matie te borgen en eenduidig vast te leggen. In de afgelopen periode is een 
werkgroep opgericht om de inrichting en de organisatie van de WIKI vorm te 
geven. Verkennend wordt ook al in beeld gebracht welke informatie er al is 
en hoe deze overgebracht moet worden naar de WIKI.
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Op basis van de huidige inzichten voorzien we 
een nadelig saldo van € 348.000, zoals blijkt uit 
onderstaand overzicht.

Dat nadelig saldo bestaat op hoofdlijnen uit:
• een dekkingstekort op de knelpunten van ca € 80.000;
• implementatiekosten AFAS ad € 100.000;
• kosten projectmanagement ICT-transitie ad € 120.000, en;
• afwijkingen op de begroting € 47.000. 

Bij het opstellen van de begroting 2023 constateerden we dat de oorspron-
kelijke begroting 2022 op onderdelen te laag is vastgesteld. Het gaat daarbij 
om noodzakelijke en onontkoombare kosten, zoals hogere materiële kosten 
(€ 180.000), het aandeel van Omgevingsdienst IJsselland in de IJVI-begro-
ting (€ 158.000) en afschrijvingskosten (€ 45.000). Daarnaast hebben we 
in 2022 te maken met incidentele kosten. De belangrijkste posten zijn de 
inhuur van een projectleider implementatie Samen Toekomstbestendig (€ 
95.000), de inzet van een projectleider en medewerkers om AFAS te imple-
menteren in onze organisatie (€ 100.000). Ook worden we geconfronteerd 
met de kosten van de thuiswerkregeling (€ 110.000) en hebben we diensten 
in moeten schakelen van een inkoopadviseur om ons te adviseren op diver-
se aanbestedingstrajecten zoals ICT en accountant (€ 30.000).

Een belangrijk deel van de extra kosten vangen we op door interne bezui-
nigingen door te voeren op de loonkosten van de teams en op het oplei-
dingsbudget. Maar we kunnen niet alles opvangen: ongeveer € 80.000 blijft 
ongedekt en zal muteren in het resultaat 2022.

Voor het implementatietraject van AFAS worden we geconfronteerd met 
extra kosten tot een bedrag van € 100.000. In eerste instantie deden we de 
aanname aan te kunnen sluiten op de aanbesteding van de AFAS-applicatie 
van Omgevingsdienst Twente. Om meerdere redenen heeft AFAS geadvi-
seerd om dat niet te doen, met als gevolg dat we het implementatietraject nu 
zelf uitvoeren. 

Het dekkingstekort op de gesignaleerde knelpunten en de implementatiekos-
ten van het AFAS-traject zijn in de algemeen bestuursvergadering van 
7 juli gemeld. 

In de algemeen bestuursvergadering van oktober 2021 is de nota Toekomst-
bestendige duurzame informatievoorziening aan de orde geweest. In de 
financiële paragraaf zijn de projectkosten PM geraamd en voor de overige 
bedragen (€ 220.000) is aangegeven dat het om schattingen gaat. Inmid-
dels hebben we meer zicht op de projectkosten. Die worden nu vooralsnog 
geraamd op € 120.000 en komen ten laste van het resultaat 2022.

Ten slotte noemen we als belangrijkste afwijking op de begroting de meer-
kosten van team Advies, die voor een belangrijk deel gedekt worden door 
extra bijdragen van de deelnemers. 

Financiën
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Analyse resultaat
Begroting Realisatie

Omgevingsdienst IJVI Totaal Omgevingsdienst IJVI Totaal Verschil
Personeelsgerelateerde kosten  9.191.081  742.479  9.933.560  11.193.127  889.484  12.082.610  -2.149.050 
Huur gebouwen  314.506  -    314.506  314.905  314.905  -399 

Bijdragen aan SSC Ons  747.766  -    747.766  749.723  749.723  -1.957 

Bedrijfsvoeringskosten  172.500  -    172.500  197.895  197.895  -25.395 
Kosten ICT  270.500  260.692  531.192  316.570  210.480  527.051  4.141 
Afschrijvingen  31.300  181.755  213.055  16.300  158.365  174.665  38.390 
Stelpost bezuiniging  -80.666  -    -80.666  -    -    -80.666 
Overige baten  -33.000  -    -33.000  -465.985  -204.063  -670.048  637.048 
Deelnemersbijdragen  -10.697.424  -1.026.489  -11.723.913  -11.410.921  -1.054.266  -12.465.186  741.273 
Doorbelastingen  158.436  -158.436  -    -563.882  -    -563.882  563.882 

 75.000  -0  75.000  347.733  -    347.733  -272.733 

Projecten lasten Baten Resultaat lasten Baten Resultaat Verschil
E&D  457.725  457.725  -    457.725  457.725 
Efficiency potentieel  325.000  400.000  -75.000  325.000  325.000  -75.000 
Omgevingswet  243.100  243.100  -    243.100  243.100 
Ontvlechting ICT  70.000  70.000  -    220.000  220.000 
Bouwtaken Ommen  450.000  450.000  -    614.000  614.000 
Totaal projecten  1.545.825  1.620.825  -75.000  -    1.859.825  1.859.825  -    -75.000 

Totaal generaal  -0  347.733  -347.733 

Vrijval resultaat 2021  33.000 

Vrijval resultaat 2021  75.000 
Bijdrage gemeente Zwolle  75.000 
Bijdrage uit begrotingswijziging  70.000 

 220.000 
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Verlofsparen
Sinds 1 september 2022 krijgen medewerkers de  mogelijkheid om deel te 
nemen aan de regeling Verlofsparen. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit 
kan leiden tot een grote hoeveelheid opgebouwd verlof dat bijvoorbeeld 
ingezet kan worden om eerder met pensioen te gaan. Aangezien er bij ver-
lofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een 
niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, 
moet hier een voorziening voor gevormd worden.  Het is op dit moment nog 
niet aan te geven wat de financiële impact daarvan zal zijn. 

Afrekenen op basis van werkelijke uren
In het ambtelijk afstemmingsoverleg is de wens geuit om in 2022 af te reke-
nen op basis van het werkelijke aantal uren, vanwege de al jaren durende 
scheefheid. In aanvulling op dat verzoek stellen wij het algemeen bestuur 
voor om de werkelijke kosten 2022 minus eigen opbrengsten af te reke-
nen, omdat 2022 in financieel opzicht een bijzonder jaar is. Het algemeen 
bestuur neemt hierover 15 december 2022 een besluit.

IJVI
In de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2023 hebben 
we aangegeven dat de begroting van IJVI en de berekening van de deel-
nemersbijdragen opnieuw moeten worden vastgesteld. In het financieel 
overleg (FO) van februari 2022 zijn de nieuwe begrotingsopzet en nieuwe 
verdeelsleutels besproken. Het FO heeft met de nieuwe opzet ingestemd. 
Door de toetreding van Dalfsen en Ommen in 2022, is de begroting opnieuw 
aan herziening toe. De nieuwe begroting wordt in het najaar besproken in 
de diverse gremia.   
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