
 

 

Collegevoorstel       

      
         

 

Auteur    Datum Paraaf    
B.A. Buitenhuis      

 
 

    
Leidinggevende Datum Paraaf   Registratienummer 

J. de Meij      

  
   

Manager Datum Paraaf   Datum 

S. de Bruin   
  5 april 2017 

    

Portefeuillehouder Programmawethouder   Paraaf deponeren 

Mark Sandmann n.v.t.    

     

Presidium/PMA/Raad Behandelvoorstel:   

Nee     

 
  

 
 

Voorgesteld besluit akkoord   

     

Beslissing burgemeester en wethouders    Aantekeningen/vragen 

 B W W W W W S     

  MS NS PB JK DC      

Akkoord             
Betrokken eenheden 

Bespreken           RL, Financiën 

    

    

Samenwerkingsovereenkomst 2017 tussen gemeente Apeldoorn en Omgevingsdienst Veluwe IJssel 
(OVIJ) 

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving: 
1. Akkoord gaan met de Samenwerkingsovereenkomst 2017 (voorheen 

Dienstverleningsovereenkomst) met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).  
2. Vaststellen van het Handhaving uitvoeringsprogramma OVIJ 2017 en Vergunningen 

uitvoeringsprogramma OVIJ 2017 als onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst 2017.  
 

 
 

Openbaarheid 

 

• voorstel/besluit wel openbaar    

• toelichting wel openbaar  

• bijgevoegde stukken wel openbaar  

   
o Productieoverzicht 2017 
o Handhaving uitvoeringsprogramma OVIJ 2017 
o Vergunningen uitvoeringsprogramma OVIJ 2017 

 

Afschrift aan 

auteur, J. Blaak en H.C.M. van Schepop (Financiën), S. de Ligt (RL) 
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Samenvatting 
 
De uitvoering van de milieutaken (vergunningverlening, toezicht- en handhaving en advisering) zijn 
belegd bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). De afgelopen jaren is bij de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst verdergaande ervaring opgedaan met de invulling van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze ervaringen en de voor 2017 opgelegde 
taakstellingen en bijdrage voor herstel van weeffouten zijn meegenomen bij het opstellen van de 
Samenwerkingsovereenkomst 2017 (SWO 2017). De SWO 2017 is conform de door de raad 
goedgekeurde eerste begrotingswijziging OVIJ 2017 en correspondeert met de gemeentebegroting 
2017. Tevens zijn de eerste stappen gezet in het proces te groeien naar outputfinanciering. 
In het productieoverzicht 2017 zijn afspraken vastgelegd over de te leveren producten en de uit te 
voeren taken. Qua taken zijn er geen significante wijzigingen t.o.v. 2016. Wel hebben de 
taakstellingen geleid tot wijzigingen in het aantal beschikbare uren, met name bij het onderdeel 
projecten/advies.  
 
1. Inleiding 

 
Aanleiding 

 
De afgelopen vier jaar hebben de gemeente en de OVIJ verdergaande ervaring opgedaan met de 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van milieu, vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. De bedrijfsvoering van de OVIJ is steeds verder gestabiliseerd in de groei 
naar haar rol als professionele "verbonden partij". 
De ervaringen van 2016 en de ambitie om te groeien naar een output gefinancierde samenwerking 
zijn meegenomen bij het opstellen van de SWO 2017. Sinds 2016 wordt om administratieve redenen 
gesproken over een samenwerkingsovereenkomst, daar waar eerder sprake was van een 
dienstverleningsovereenkomst.  
 
De door de raad vastgestelde gemeentebegroting 2017 is leidend geweest bij het uitwerken van de 
SWO 2017. De opgave om de bijdrage van Apeldoorn beter in evenwicht te brengen met de afname 
van producten heeft geresulteerd in een afname van de financiële bijdrage van Apeldoorn aan de 
OVIJ. De door de OVIJ ingediende begrotingswijziging 2017 is in overeenstemming met de 
vastgestelde gemeentebegroting 2017. 
  

Bestuurlijk belang 
Apeldoorn heeft als stad ambities op gebied van duurzaamheid/milieu welke zijn verwoord in het 
bestuursakkoord en collegewerkprogramma. De OVIJ is een goede samenwerkingspartner om deze 
ambities, met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen, mede waar te maken. De OVIJ voert de 
wettelijke taken op het gebied van milieu vergunningverlening, -toezicht, -handhaving en 
rechtsbescherming goed en doelmatig uit. Preventie en duurzaamheid is hierin het leidend kader. De 
afspraken over de taakuitvoering zijn gebaseerd op zowel bestuurlijk items (bv. energie/duurzaam- 
heid), vakinhoudelijke items (bv. externe veiligheid), landelijke (regionale) thema’s (bv. asbest, fijn 
stof en geluidsaneringen bij woningen) en lokale items (bv. de bodemproblematiek, leefbaarheid, 
milieuadvisering bij bestemmingsplannen). Deze onderwerpen worden afgestemd met diverse 
externe partners zoals politie, waterschap, provincie, rijk, de diverse gemeentelijke afdelingen, 
wijkraden/inwoners en betrokken organisaties. De weerslag van deze ontwikkelingen vindt u terug in 
het voorliggende SWO 2017. 
 

Centrale vraag  
Wilt u akkoord gaan met de Samenwerkingsovereenkomst 2017 (SWO 2017) met de 
Omgevingsdienst Veluwe IJssel.  
 
 
2. Kader 

 
De oprichting, taken, uitvoering en samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente Apeldoorn en 
de OVIJ zijn gebaseerd op de volgende regelingen en besluiten. De SWO 2017 voldoet hieraan.  

• Gemeenschappelijke regeling OVIJ, opnieuw vastgesteld door het college d.d. 18-12-2015 
(2015-504969) 

• Nota Dienstverleningsovereenkomst gemeente Apeldoorn en Omgevingsdienst Veluwe IJssel, 
d.d. 12-12-2012. 
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• Gemeentebegroting 2017 vastgesteld 10 november 2016.  

• Wijziging nr.1 begroting OVIJ 2017 aangenomen door de Raad 22 december2016. 
 
3. Beoogd (maatschappelijk) resultaat 
 
Met de voorliggende SWO 2017 wordt op een efficiënte en kosteneffectieve wijze de uitvoering van 
de wettelijke vergunningverlening, toezicht, handhaving- en milieuadviestaken gewaarborgd. Tevens 
worden de benodigde activiteiten uitgevoerd voor het realiseren van een schone en veilige 
leefomgeving.  
 
4. Argumentatie 

 

De overeenkomst omvat alle taken die door de OVIJ, al of niet gemandateerd, worden uitgevoerd ten 
behoeve van gemeente Apeldoorn. De SWO 2017 bestaat uit een Productieoverzicht, het 
Handhavingsprogramma en het Uitvoeringsprogramma Vergunningen.  
De SWO 2017 is tot stand gekomen in nauw overleg met de OVIJ, waarbij is voortgebouwd op de 
ervaringen en inzichten van de SWO 2016. Het volume aan opdrachten correspondeert met de 
gemeentebegroting 2017. 
 
5. Maatschappelijk draagvlak 
 
Burgers, bedrijven, etc. hebben belang bij een adequate uitvoering van de wet- en regelgeving op 
het gebied van milieu/duurzaamheid en bij een consistente inbreng van milieu- en duurzaamheids-
aspecten bij de ruimtelijke ordening. Dat wordt zoveel als mogelijk geborgd in de SWO 2017. 

 
6. Risico’s 
 
Er zijn geen juridische risico’s verbonden aan de overeenkomst. 
 
7. Financiële paragraaf 
 
De bijdrage van gemeente Apeldoorn voor uitvoering van de SWO 2017 is conform de vastgestelde 
gemeentebegroting 2017. 
 
8. Communicatie van het besluit 
 
Het SWO 2017 zal met een positief advies geagendeerd worden voor de vergadering van het 
Dagelijks Bestuur OVIJ. Na het positieve besluit van het college kan formele vaststelling 
plaatsvinden door het Algemeen Bestuur OVIJ. 
 
9. Realisatie van het besluit 
De uitvoering van het SWO 2017 is vooruitlopend op het formele vaststelling reeds per 1 januari 
2017 door de OVIJ ter hand genomen. 

 
 


