Welkom nieuwe raadsleden!
In deze brief vertel ik u graag meer over de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Wie we zijn, wat we
doen en over hoe u met ons te maken krijgt. Mocht u
meer willen weten, neem gerust contact met ons op!
Gérard Bouman, directeur ODRN
Gerard.bouman@odrn.nl

Wat is Omgevingsdienst Regio Nijmegen?
Omgevingsdienst Regio Nijmegen draagt bij aan een goede en veilige leefomgeving
door (economische) activiteiten van burgers en bedrijven mogelijk te maken. Wij doen
dit door:
•
omgevingsvergunningen voor milieu- en bouwactiviteiten af te geven,
•
toezicht te houden op de naleving hiervan,
•
en zo nodig handhavend op te treden.
Dit zijn publiekrechtelijke taken, onder meer gebaseerd op de WABO (Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht).
De ODRN is een wettelijk gemeenschappelijke regeling (WGR) waar de gemeenten
Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Wijchen, Nijmegen en de provincie Gelderland in deelnemen. Deze ‘partners’ zijn eigenaar en opdrachtgever. Bestuurders van de
partners vormen het bestuur van de Omgevingsdienst. Dit is de rol van eigenaar. En zij
zijn opdrachtgever als wij werkzaamheden voor hen uitvoeren.
Wie zitten er in het ODRN-bestuur?
Op dit moment zitten in het bestuur:
Gemeente Nijmegen: dhr. Vergunst (lid Dagelijks Bestuur)
Provincie Gelderland: dhr. Drenth (voorzitter, lid Dagelijks Bestuur)
Gemeente Berg en Dal: dhr. Verheul (lid Dagelijks Bestuur)
Gemeente Heumen: dhr. Waas
Gemeente Wijchen: dhr. Gerrits
Gemeente Beuningen: dhr. De Klein (vicevoorzitter, lid Dagelijks Bestuur)
Gemeente Druten: dhr. Lepoutre
Wie werken er bij de ODRN?
Bij de ODRN werken ruim 200 mensen in functies als inspecteur, vergunningverlener,
handhaver en jurist. Naast onze vaste mensen huren wij ook mensen in voor de werkzaamheden (flexibele schil).
Wat is uw relatie als raadslid met ons?
De raad heeft een toezichthoudende rol en de ODRN is verplicht u op gezette tijden te
informeren over zaken als begrotingen en jaarrekeningen.

Wat is de rol van het college van B&W?
Het college van B&W en gedeputeerde staten vervullen de rol van opdrachtgever. In
de rol als eigenaar is een vertegenwoordiger namens het college lid van het algemeen
bestuur van de ODRN. Het college geeft als opdrachtgever opdracht voor de uitvoering
van WABO-taken. De aard en omvang van die taken leggen we vast in het Werkplan dat
het college elk jaar vaststelt.
Hoe wordt ons werk gestuurd?
De ODRN en de partners stellen elk jaar samen een werkplan op. Als basis hebben wij
een catalogus met producten en diensten ontwikkeld. Het grootste deel van de producten en diensten heeft een (vaste) prijs. Voor een klein deel producten en diensten
rekenen we af op basis van ingezette uren (nacalculatie).
Voor het begin van een jaar is hiermee dus bekend welke en hoeveel producten en
diensten worden verwacht en wat dit kost. De operationele sturing binnen de ODRN is
zodanig ingericht dat deze afgesproken productie gerealiseerd kan worden. Hierbij sturen we ook op het behalen van de kritische prestatie indicatoren. De partners betalen
uiteindelijk alleen voor de afgenomen producten en diensten.
De ODRN rapporteert elke drie maanden de voortgang aan de opdrachtgever. Als er
voor de ODRN of voor een partner een reden is om de afspraken in het werkplan te wijzigen, dan gaan we hierover met elkaar in gesprek.
Voor ambtelijke afstemming is een ambtelijk Opdrachtgeversoverleg (OGO) in het leven geroepen. Dit overleg wordt gevormd door de regiefunctionarissen van de partners
Ook neemt een vertegenwoordiger van de ODRN aan dit overleg deel.
Waar kunt u de ODRN vinden?
Wij zijn gevestigd in de binnenstad van Nijmegen. Bij een aantal gemeenten hebben
we loketten in de gemeentehuizen ingericht (Berg en Dal, Beuningen en Heumen). Zo
kunnen burgers en ondernemingen advies en informatie krijgen dichtbij huis.

Meer weten over de ODRN?
Neem een kijkje in de keuken
Wilt u graag meer over ons weten? Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje in de
keuken te nemen. Denk aan een gesprek met een van onze specialisten.
Of loop een keer mee met een toezichthouder! Neem voor het maken van een afspraak
contact op met team Communicatie. U kunt hen bereiken via
communicatie@odrn.nl of door te bellen naar 024 751 77 00.
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
E: info@odrn.nl
T: (024) 751 7700
Www.odregionijmegen.nl

