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Voorgesteld besluit
Toestemming te verlenen voor het vaststellen van de wijzigingen voor de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst Rivierenland

Samenvatting van het voorstel
Sinds 2013 worden VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) voor gemeenten en
de provincie uitgevoerd door zeven Gelderse omgevingsdiensten. In 2016 is bij een evaluatie
geconstateerd dat dit stelsel een goede basis vormt voor verdere ontwikkeling. De conclusies die
volgen uit de evaluatie hebben aanleiding gegeven tot een wijzigingsvoorstel van de
gemeenschappelijke regeling.
In het ontwerpbesluit tot wijziging van de GR ODR zijn, naast enkele tekstuele verbeteringen, de
volgende aanpassingen verwerkt:
- Gewijzigde definitie van complexe taken en toevoeging van uitzonderingslijst op deze definitie;
- Centreren van de provinciale vergunningverlening bij de ODRN;
- Algemeen bestuur kan besluiten tot oprichting van en deelneming in rechtspersonen.
Door de fusie van gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is het aantal deelnemers aan de
gemeenschappelijk regeling gewijzigd. De wijzigingen die hieruit voortvloeien zijn ook meegenomen
in deze wijziging.

HOOFDLIJNEN
1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om de wijzigingen voor de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst Rivierenland vast te stellen. Voordat het college over kan gaan tot
vaststelling moeten de voorgestelde wijzigingen ter toestemming voorgelegd worden aan de
gemeenteraad. Sinds 2013 worden de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
voor gemeenten en provincie uitgevoerd door het stelsel van zeven Gelderse omgevingsdiensten.
In 2016 is dit stelsel geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan zijn er twee verbetervoorstellen
gekomen die hebben geleid tot deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Ten eerste is
de definitie van complexe taken verduidelijkt en meer in overeenstemming gebracht met de
werkwijze in de praktijk. Deze definitie is van belang voor de verdeling van taken binnen het
Gelderse stelsel van omgevingsdiensten. Daarnaast heeft het college van Gedeputeerde Staten
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van Gelderland in november 2017 besloten de provinciale vergunningverlening te centreren om de
kwaliteit en efficiency te verbeteren. Vanwege het specialisme van de Omgevingsdienst Regio
Nijmegen (ODRN) is ervoor gekozen om daar deze taken neer te leggen. Daarnaast worden
enkele andere aanpassingen doorgevoerd met het oog op actualisatie van de regeling. Onderdeel
hiervan is het mogelijk maken dat de omgevingsdienst een rechtspersoon kan oprichten of hierin
kan deelnemen. Een voorbeeld van een dergelijk rechtspersoon is omgevingsdienst.nl, de
landelijke organisatie van omgevingsdiensten.
2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?
Het effect is dat de gemeenschappelijke regeling up-to-date is en past bij de werkelijke uitvoering.
Het samenwerken is gebaseerd op de wettelijke kaders van de Wet gemeenschappelijke
regelingen. Daarom moet die regeling nu worden aangepast. Een tweede effect is dat de GR
tijdig is gewijzigd in verband met de naamswijziging van de samengevoegde gemeenten
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot West Betuwe Op grond van art. 41 lid 4 Wet AHRI dient
namelijk binnen zes maanden na de fusie van de GR-ODR te worden gewijzigd.
3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico’s als de raad het voorstel overneemt?
Het overnemen van dit voorstel brengt geen risico’s met zich mee.
4. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?
Op grond van artikel 51, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat het
college van Burgemeester en Wethouders niet over tot het vaststellen van een gewijzigde
gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Deze
toestemming kan slechts onthouden worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Daarvan is hier geen sprake.
5. Is het een begrotingswijziging?
Het betreft hier geen begrotingswijziging.
TOELICHTING EN UITVOERING
6. Beleidskader
Het betreft hier een juridisch besluit.
7. Effectmeting, planning en evaluatie
Nadat de raad deze wijziging heeft vast gesteld zal het ter besluitvorming aan het college worden
voorgelegd.
8. Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
9. Communicatie
Na verkregen toestemming van de raad kan de gewijzigde regeling met toelichting worden
vastgesteld. Wij zullen de gemeentelijke besluiten rondom de wijziging van de GR bekendmaken.
In de Gemeenschappelijke Regeling zijn de Gedeputeerde Staten aangewezen om zorg te dragen
voor de bekendmaking vanuit de regeling zelf. Dit zal gebeuren door het publiceren van de
wijzigingen in de Staatscourant. Na bekendmaking treedt de gewijzigde regeling in werking.
10. Burgerparticipatie
Er is hier geen sprake van burgerparticipatie.
11. Deregulering
Er is hier geen sprake van deregulering.
12. Achtergrondinformatie
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Bijlagen:
- Raadsbesluit
- Wijzigingsbesluit GR ODR
- Toelichting bij wijzigingsbesluit GR ODR en extra toelichting op art. 14 GR ODR
- Geconsolideerde tekst GR ODR t/m 2e wijziging
- Geconsolideerde tekst toelichting op de GR ODR t/m 2e wijziging.
- Memo bij de toelichting op de GR ODR t/m 2 wijziging.
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