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Inleiding
De Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel voeren dagelijks
milieutaken uit voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en
Putten (ODNV) en Apeldoorn, Brummen, Elburg, Epe en Voorst (OVIJ).
Dat doen zij vanuit kantoren in Harderwijk (ODNV) en Apeldoorn (OVIJ).
Kernboodschap
De twee omgevingsdiensten ODNV en OVIJ hebben het voornemen om zeer intensief met elkaar te
gaan samenwerken. De voorzitters van beide besturen hebben op 16 februari 2022 – namens het
Algemeen Bestuur – een intentieverklaring ondertekend waarin zij kiezen voor het meest vergaande
model van samenwerking. Daarmee ontstaat één robuuste Veluwse omgevingsdienst.
In de bijlage vindt u de door de twee voorzitters van beide besturen ondertekende
intentieverklaring. Dit met instemming van alle leden van de twee besturen met uitzondering van
die van Ermelo en Nunspeet. Zij zien dit proces als onderdeel van een breder onderzoek naar
diverse vormen van samenwerking.
In de intentieverklaring leest u waarom de besturen deze ontwikkeling belangrijk vinden, namelijk
voor doorontwikkeling van de inhoudelijke taakuitvoering en de bedrijfsvoering, het anticiperen op
maatschappelijke vraagstukken, het opleiden van personeel en aantrekkelijk werkgeverschap.
Vervolgproces
Op dit moment is een bedrijfsplan in ontwikkeling dat mogelijk kan leiden tot een fusie.
In een volgend stadium zal het college samen met uw raad de formele rol innemen bij de
besluitvorming rondom het bedrijfsplan voor de nieuw te vormen organisatie. Naar verwachting kan
uw raad hier komende zomer een besluit op nemen. Zonder formele besluitvorming worden geen
onomkeerbare stappen gezet.
Van verdere ontwikkelingen in dit proces wordt u goed op de hoogte gehouden.
Bijlagen:
1. Intentieverklaring ODNV en OVIJ inzake gezamenlijke samenwerking
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