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Wat doet de ODR in 2017 voor u?
Deze laatste weken van het jaar voeren we gesprekken over wat wij in 2017 voor uw
gemeente of provincie gaan doen. Dat doen we aan de hand van een model-werkprogramma dat gebaseerd is op de huidige stand van zaken in de uitvoering. We maken daarbij
gebruik van de uitkomsten uit de managementrapportages t/m september 2016.
Naast de reguliere taken spreken we ook over
de inzet van de ODR voor een aantal nieuwe
taken. U kunt dan denken aan:
• taken op het gebied van de energieaanpak
• taken op het gebied van de Wet natuurbeheer
• taken als gevolg van de overdracht van het
toezicht op de indirecte lozingen
• groeiend aantal taken in verband met het
verbod op asbestdaken per 1-1-2024 en de
groei van het aantal sloopmeldingen.

Productenboek vernieuwd

Verder zien we bij de meeste gemeenten een
toename van vergunningverlening en toezicht bouwen. Voor de werkprogramma’s

Op 19 december vergadert het Algemeen Bestuur onder meer over het nieuwe ODR-productenboek. De producten die hierin staan
beschreven vormen de basis voor de jaarlijkse

heeft dit gevolgen. Met gelijkblijvende middelen kunnen we minder inzet plegen voor de
andere taken van de ODR. Extra middelen zijn
nodig om hetzelfde takenpakket te kunnen
blijven invullen.
Het is de bedoeling de inzet zo snel mogelijk
voor alle opdrachtgevers helder te krijgen en
daarmee ook duidelijkheid te krijgen over de
afzonderlijke ambities en wensen.

werkprogramma’s. Het vorige ODR-productenboek dateerde van de oprichting in 2013 en
was om meerdere redenen aan herziening toe.
Het vernieuwde productenboek is tot stand
gekomen in samenwerking met het opdrachtgeversoverleg. Het vormt een belangrijk instrument in de voorbereiding naar outputsturing. In het vernieuwde productenboek
worden de producten dan ook onderscheiden
in basistaak Milieu, een verplichte VTH-taak
of een zogenaamde plustaak. Voor de plustaken geldt dat ook een marktpartij kan worden
ingeschakeld, mits deze uiteraard voldoet aan
de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria.
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor
een goede kwaliteit van de uitvoering, ongeacht wie deze uitvoert.
Om het productenboek actueel te houden,
wordt deze jaarlijks geëvalueerd.

Jaarlijkse vuurwerkcontroles gestart
Een speciaal vuurwerkteam van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is gestart met
de jaarlijkse controle van de opslag en verkoop van vuurwerk in het Rivierengebied.
Dit jaar wordt op 33 plaatsen in het rivierengebied vuurwerk opgeslagen en verkocht. Het vuurwerkteam controleert alle
opslag- en verkooppunten drie keer:
voordat vuurwerk wordt aangevoerd controleren we of de opslagplaatsen voldoen
aan de veiligheidseisen die sinds de vuurwerkramp in Enschede voor het opslaan
van vuurwerk gelden. In de periode daarna nog twee keer om er op toe te zien dat
de veiligheidseisen tijdens werkzaamheden met het vuurwerk worden toegepast.
Bijvoorbeeld tijdens de verkoopdagen.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar de
brandveiligheid, zoals de werking van sprinklerinstallaties en of het vuurwerk een CEkeurmerk heeft.
De ODR sluit daarmee aan bij de Gelderse
methodiek, waarbij alle vuurwerkcontroles
op dezelfde manier worden uitgevoerd. De
vuurwerkcontroles gebeuren in samenwerking met de Veiligheidsregio Gelderland
Zuid. Op deze manier draagt de ODR bij aan
een veilige en daarmee feestelijke jaarwisseling.

Op 9 december heeft Omroep Gelderland
een impressie gegeven van een vuurwerkcontrole bij Vuurwerkbrinkman in Spijk in
het programma GLD Vandaag.

Even voorstellen:
Leonard Oerlemans
Begin november is Leonard Oerlemans gestart als afdelingshoofd Toezicht en Handhaving. Leonard is 48 jaar en woont in Empel bij
Den Bosch. Als jurist van huis uit heeft hij jaren voor Eiffel gewerkt als interim juridisch
adviseur en later als interim manager. Vanuit
die rol werkte hij voor meerdere gemeentelijke organisaties. Uitzonderingen daargelaten
is hij bekend geraakt met alle inhoudelijke
disciplines binnen het gemeentelijke taakveld. Een van zijn laatste opdrachten was om
alle processen bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek “lean” te maken.
“De ODR komt op mij over als een professionele
organisatie met gedreven vakmensen. Thema’s
die mij in mijn carrière aanspreken en waar ik
veel ervaring mee heb opgedaan zijn resultaatgerichte sturing en klantgericht werken. Dit zijn
binnen de ODR en voor mijn afdeling ook belangrijke thema’s. Daar wil ik duidelijk stappen in
gaan zetten. Ik ben er van overtuigd dat ik met
veel plezier aan deze uitdagingen kan werken.”

Ontwikkelingen energiebesparing
Landelijk en regionaal zijn er ambities op het gebied van energiebesparing en
duurzaamheid. Eind oktober is er in het opdrachtgeversoverleg (OGO) gesproken over
deze ambities en de rol van de ODR hierin. Deze aanpak vertalen we naar een notitie en
afspraken hierover.

Energie en klimaat
Op de klimaattop van Parijs in december 2015
zijn wereldwijd afspraken gemaakt om de
uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Doelstellingen zijn een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en 14%
duurzame energie in 2020.
Op provinciaal en regionaal niveau zijn ook
ambities vastgelegd in onder andere het Gelders Energieakkoord (GEA) en het Uitvoeringsprogramma duurzame energie Rivierenland. De meeste gemeenten in Rivierenland
hebben de ambitie om de betreffende gemeente op zeker moment energieneutraal
te krijgen. Ook de bedrijven in onze regio
moeten en kunnen hier een grote bijdrage
aan leveren. De ODR beschikt over de kennis
en kunde om bij te dragen aan het realiseren
van deze energieambities.

De rol van de ODR
Op Europees en landelijk niveau zijn er verschillende regelingen die ervoor moeten
zorgen dat het energieverbruik van (grote)
bedrijven daalt. De ODR beoordeelt en monitort de uitvoering van de plannen van deze
bedrijven om dit te realiseren. Daarnaast ziet

de ODR toe op de uitvoering van maatregelen die voor bepaalde branches verplicht zijn
om het energieverbruik terug te dringen.
Verder is gebleken dat architecten, aannemers en installateurs geholpen kunnen worden bij het aspect energie. Datzelfde geldt
voor de particulieren. Zij weten nog te weinig
over de mogelijkheden tot verduurzaming
en de uitvoering van maatregelen. Hieraan
kan de ODR een bijdrage leveren door het
geven van voorlichting en het organiseren
van bedrijvencontactdagen.
Ook is dit mogelijk door een verscherpte
controle van de energieaspecten toe te passen in zowel de vergunningverlenings- als
de uitvoeringsfase. Voorlichting aan particulieren kan plaatsvinden aan de “bouwbalie” die de ODR bij een aantal opdrachtgevers
bemenst. Dit geldt vanzelfsprekend ook
tijdens andere contacten tussen de ODR en
particulieren.

Samenwerken aan de Omgevingswet
De ODR is op verschillende manieren betrokken bij de voorbereiding op de Omgevingswet
in de regio. De Taskforce Omgevingswet van
de Gelderse Omgevingsdiensten werkt aan
een impactanalyse (wat verandert er precies
in de regelgeving en wat betekent dat voor
gemeenten en omgevingsdiensten?) en een
‘routekaart’ voor de implementatie. Daarbij
wordt gekeken naar wat de Gelderse Omgevingsdiensten samen kunnen doen om de
veranderingen die moeten worden doorge-

voerd te implementeren. In juli was de eerste
consultatieronde van de AMvB’s voor de nieuwe Omgevingswet. De Taskforce heeft met
inzet van alle omgevingsdiensten een gezamenlijke reactie op de AMvB’s opgesteld en
namens de Gelderse Omgevingsdiensten aangeboden aan de minister.
In Rivierenland hebben gemeentelijke projectleiders belast met de invoering van de
Omgevingswet het overleg gezocht. Ook hier
sluit de ODR op uitnodiging van de opdracht-

gevers aan. In het kader van de volksgezondheid die in de nieuwe Omgevingswet een
grote rol krijgt, heeft de ODR eveneens contact met de Veiligheidsregio en de GGD over
samenwerking bij de voorbereiding.
De nieuwe Omgevingswet treedt in 2019 in
werking. De komst van de Omgevingswet
betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor
onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Belang toezicht verwijdering asbest
De ODR ziet er namens hun deelnemers op toe
dat asbest zorgvuldig en volgens de regels
wordt verwijderd. Het belang daarvan bleek
onlangs weer eens toen een van onze toezichthouders tijdens een controle een stapel golfplaten aantrof, die volgens het asbestinventarisatierapport geen asbest bevatten. De
toezichthouder vertrouwde het echter niet en
liet een gecertificeerd laboratorium onderzoeken of het materiaal asbesthoudend was. Dat
bleek wel degelijk het geval te zijn. De ODR
heeft erop toegezien dat de asbesthoudende
golfplaten alsnog door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf zijn gesaneerd. Daarmee is voorkomen dat deze asbesthoudende
golfplaten zijn verkocht en hergebruikt met
alle gevolgen van dien voor mens en milieu.

worden aangeleverd door een gecertificeerd
bedrijf. Hierin staat, welke asbesthoudende
materialen waar in het gebouw aanwezig zijn,
hoeveel, om welke soort asbest het gaat en
hoe deze door een gecertificeerd bedrijf moeten worden gesaneerd.
Na acceptatie van de sloopmelding voert een
gespecialiseerd toezichthouder van de ODR een
controle uit. Tijdens deze controle beoordeelt
de toezichthouder hoe het asbest wordt gesaneerd en de bijbehorende certificaten van het
bedrijf en de medewerkers die het asbest gaan
saneren. Daarnaast bekijken zij voor de inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid of
de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Verbod asbestdaken
Wat doet de ODR bij asbest?
Voor het verwijderen van asbest moet altijd
een sloopmelding worden ingediend bij het
bevoegd gezag. Afhankelijk van onder andere de hoeveelheid, de bevestiging en of het
asbest hechtgebonden is of niet moet bij de
sloopmelding een asbestinventarisatierapport

In de tweede helft van de vorige eeuw werd
asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties, omdat het sterk is, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien
goedkoop. Toen de gezondheidsrisico’s duidelijk werden heeft de rijksoverheid het gebruik
van asbest in 1994 verboden. Als asbest een

risico vormt, moeten gecertificeerde bedrijven
asbest verwijderen. Vanwege de hoge kosten
die dit met zich meebrengt en doordat de
gevaren van asbest dikwijls worden onderschat, gebeurt dit heel vaak niet.
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland
verboden. Zo worden mens en milieu beschermd tegen de gevaren van blootstelling
aan asbest. Asbestvezels kunnen na langdurige blootstelling leiden tot levensgevaarlijke
ziekten. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt
een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden.
Het verwijderen van asbest moet dan ook
gebeuren door gecertificeerde bedrijven.

GO bouwen verder aan actueel inrichtingenbestand
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de evaluatie van het
Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten. Conclusie van de evaluatie is,
dat het Gelders Stelsel zijn bestaansrecht heeft bewezen. Eén van de
onderwerpen waarin het Gelders Stelsel zich verder kan ontwikkelen is
door het realiseren van een integrale informatievoorziening: één centrale database voor alle zeven omgevingsdiensten met actuele gegevens
van de milieubelastende bedrijven in Gelderland. Die gegevens vormen
het fundament voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Met deze doelstelling zijn de Gelderse Omgevingsdiensten (GO) inmiddels goed op weg. In november hebben de omgevingsdiensten een
nieuwe ‘lichting’ gegevens aangeleverd bij het centrale gegevensmagazijn van I-GO. Van deze gegevens voldoet 85,6% aan de hiervoor ge-

stelde kwaliteitseisen. Daarmee is een forse stap gezet ten opzichte
van juli, toen de teller nog op 72% stond. Op 1 december leveren de
omgevingsdiensten opnieuw gegevens aan. Ons inrichtingenbestand
wordt zo steeds actueler en completer.

Geoviewer
De gegevens worden toegankelijk gemaakt voor gebruikers met een
zogenaamde geoviewer. Hiermee kunnen handhavers en vergunningverleners vanaf hun laptop of tablet een selectie van gegevens van een
inrichting benaderen via een geografische kaart. De bedoeling is dat
al in december 2016 gegevens beschikbaar zijn via een prototype van
deze geo-viewer.
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