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-----------------------------De rekenkamercommissie deed onderzoek naar de Omgevingsdienst Haaglanden. De focus
van het onderzoek was de invulling van de rol van de raad ter voorkoming van milieuincidenten. Ook werd gekeken naar de opvolging van de aandachtspunten uit het 213aonderzoek uit 2015 (naar het opdrachtgeverschap richting de ODH).
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Onderwerp
Onderzoeksrapport rekenkamercommissie Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH)

Geachte raads- en commissieleden,
De rekenkamercommissie biedt u hierbij haar onderzoeksrapport “Omgevingsdienst Haaglanden”
aan.
Het onderzoek is uitgevoerd door Public Profit en heeft plaatsgevonden in de periode september
2016 tot en met februari 2017.
Na afronding van het rapport heeft de rekenkamercommissie dit, samen met haar bestuurlijke
nota, voorgelegd aan het college voor een bestuurlijke reactie. De bestuurlijke reactie is ontvangen
op 13 juni 2017 en u treft deze bijgaand aan. De rekenkamercommissie dankt het college voor zijn
reactie.
De rekenkamercommissie hoopt dat het voorliggende rapport met de daaraan verbonden
aanbevelingen aan raad en college een positieve bijdrage levert aan het grip houden op de
Omgevingsdienst Haaglanden en op het goed benutten van de nieuwe Omgevingswet in
Zoetermeer.
De voorzitter van de rekenkamercommissie,

drs. Marko Bos
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Inhoud
(1)

Het normenkader
1. Inleiding
Dit rapport van de rekenkamercommissie Zoetermeer gaat over de Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH). De centrale vraag die de rekenkamercommissie daarin stelt is: Welke
handvatten heeft de raad –mede in het licht van de nieuwe Omgevingswet- om haar
kaderstellende en controlerende rol in te kunnen vullen richting de Omgevingsdienst
Haaglanden en hoe kan zij haar grip op het milieuterrein versterken?
Voor het beantwoorden van de centrale vraag werden in het onderzoek de volgende
deelvragen beantwoord:
(1) Wat zijn de taken van de ODH en wat is het belang hiervan voor
Zoetermeer. Welke beleidskaders zijn er voor de ODH?
(2) Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad van Zoetermeer om controle
uit te oefenen op de bestaande beleidskaders?
(3) Welke mogelijkheden heeft Zoetermeer om de beleidskaders zo nodig aan te
passen?
(4) Hoe is de milieuveiligheid voor Zoetermeer geborgd?
(5) Hoe is de informatievoorziening richting de gemeente Zoetermeer geregeld?
(6) Op welke wijze kan de gemeenteraad van Zoetermeer invulling geven aan
zijn kaderstellende en controlerende rol op het beleidsterrein milieu,
gegeven de nieuwe Omgevingswet en de taken van de ODH, ter
voorkoming van nieuwe incidenten “a la Sterigenics”?
De gedetailleerde antwoorden op deze deelvragen (de onderzoeksfeiten) vindt u verderop
in dit rapport, na de analyse van het normenkader.

2. Reikwijdte
Dit onderzoek van de rekenkamercommissie heeft een bestuurskundig karakter. De
rekenkamercommissie heeft dus niet zelf een milieukundige analyse gemaakt van de
borging van de (milieu-)veiligheid, maar zich gebaseerd beschikbare documentatie
daarover. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen werden documenten
opgevraagd en bestudeerd en werden ook interviews gehouden met enkele raadsleden,
vertegenwoordigers van ODH, een wethouder, de gemeentesecretaris en de griffier.
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3. Analyse
De rekenkamercommissie trekt naar aanleiding van het onderzoek conclusies en doet
aanbevelingen. Daarvoor worden de onderzoeksfeiten eerst geanalyseerd, wat inhoudt dat
zij worden beoordeeld aan de hand van een vooraf opgesteld normenkader1.
Hieronder wordt per norm eerst aangegeven:

of er geheel aan de norm wordt voldaan
( );

of er deels aan wordt voldaan
( );

niet aan wordt voldaan
( );

of dat dit niet duidelijk is
( ).
Daaronder volgt per norm steeds een kernachtige toelichting vanuit de
onderzoeksbevindingen:
Normen A (randvoorwaarden kaderstelling en controle)

Voldaan aan
de norm?

 A1: Uit de bij de oprichting van de ODH ingevulde checklist blijkt welke
mogelijkheden de gemeenteraad van Zoetermeer heeft om zijn kaderstellende en
controlerende rol in te vullen.
 A2: De raad maakt daadwerkelijk gebruik van zijn mogelijkheden om invulling te
geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol.

Aan de randvoorwaarden voor kaderstelling en controle door de raad wordt niet voldaan.
Een rapportage met ingevulde checklist Verbonden Partijen werd betrokken bij de
besluitvorming in de raadsvergadering van 11 juni 2012. In die vergadering gaf de raad aan
het college toestemming voor de oprichting van de ODH. De raad gaf die toestemming
ondanks dat zij kritiek had op de rapportage. Zo werd daarin geen onderscheid gemaakt
tussen een rekenkamercommissie en een rekeningcommissie, waardoor het onduidelijk was
welke bevoegdheden deze organen hebben en welke ondersteuning ze kunnen bieden aan
de gemeenteraad.
De aandacht vanuit de raad voor de ODH is vrijwel uitsluitend beperkt tot één raadslid.
Norm B (invulling kaderstelling)

Voldaan aan
de norm?

 B1: De raad is in staat om zijn zienswijze over de ontwerpbegroting van de ODH
naar voren te brengen.

1

Het volledige normenkader vindt u in de bijlage bij dit rekenkamerrapport.
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De raad ontvangt uiterlijk op 15 april voorafgaand aan het begrotingsjaar de
conceptbegroting van de ODH. Zij heeft vervolgens 8 weken de tijd om een zienswijze bij
deze conceptbegroting kenbaar te maken. Dat blijkt in de praktijk voldoende tijd te zijn.
De raad neemt echter bij het vaststellen van die zienswijze geen kennis van het verslag van
de rekeningcommissie, terwijl dit wel tijdig voorhanden is. Deze zienswijze wordt
bovendien ambtelijk voorbereid en als hamerstuk vastgesteld in de raad. Aan deze norm
wordt dus maar gedeeltelijk voldaan.
Normen C (invulling controle)

Voldaan aan
de norm?

 C1: Er zijn duidelijke afspraken over prestaties en budgetten en de gemeenteraad
controleert op de realisatie daarvan.
 C2: Er zijn maatregelen en procedures gericht op risicobeheersing, de
gemeenteraad wordt over de uitwerking daarvan tijdig en volledig geïnformeerd en
geeft zo nodig opdracht aan de verantwoordelijke wethouder om maatregelen te
treffen.
 C3: De gemeenteraad heeft inzicht in de rechtmatigheid, doelmatigheid en
doeltreffendheid van de met ODH gemaakte afspraken en wordt geïnformeerd over
afwijkingen van die afspraken.
 C4: De gemeenteraad geeft blijk van invulling van haar controlerende taak richting
de ODH.

De door ODH te leveren prestaties en uit te voeren taken worden vastgelegd in het
jaarlijkse werkplan. De gemeenteraad krijgt dit werkplan als het binnen de kaders past ter
informatie toegestuurd. Prestaties en prioriteiten worden namelijk door het college
vastgesteld. Bij afwijking van de kaders wordt het voor besluitvorming geagendeerd.
Eventuele belangstelling vanuit de raad heeft vooral betrekking op de financiën: hoeveel
kost de ODH en kan dat goedkoper?
Buiten het werkplan, de conceptbegroting en het jaarverslag, krijgt of vraagt de
gemeenteraad vrijwel geen informatie over de ODH. Het college heeft in januari 2016 de
toezegging2 gedaan om met de griffie te overleggen hoe de informatievoorziening van
verbonden partijen richting de gemeenteraad efficiënt en praktisch kan worden ingericht.
Ook is door het college toegezegd dat de raad een schriftelijke terugkoppeling over
Algemene Bestuursvergaderingen van gemeenschappelijke regelingen krijgt door
collegeleden3.

2
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Toezegging 467.
Toezegging 466.

Het normenkader
(4)

De raad krijgt dus in de toekomst zowel mondeling als schriftelijk terugkoppeling over
vergaderingen van het AB van de ODH. Of de raad daarmee voldoende op de hoogte zal
zijn van de risicobeheersing en over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
van de met de ODH gemaakte afspraken moet nog blijken.
De raad geeft in de praktijk vrijwel geen blijk van invulling van haar controlerende taak
richting de ODH. De controlerende taak is geconcentreerd bij één raadslid en heeft zoals
gezegd vooral betrekking op de financiën. Uit het onderzoek blijkt dat er vanuit de raad pas
meer interesse zou komen als er een milieu-incident zou zijn.
Normen D (kaderstelling en controle na invoering Omgevingswet)

Voldaan aan
de norm?

 D1: De belangen van de gemeente Zoetermeer en van de ODH dienen samen te
vallen. Indien hier geen sprake (meer) van is wordt de gemeenteraad hierover door
het AB zo spoedig mogelijk en zo duidelijk mogelijk geïnformeerd.
 D2: De gemeenteraad neemt alsdan de benodigde maatregelen.

Er is sprake van verlengd lokaal bestuur. Dat houdt in dat de ODH voor de gemeente
Zoetermeer taken uitvoert maar zelf geen beleid maakt. Beleidsinhoudelijke belangen van
de gemeente Zoetermeer en van de ODH vallen dus per definitie samen.
De bedrijfsvoeringsbelangen van de gemeente Zoetermeer en van de ODH zouden wel
tegenstrijdig kunnen zijn. Zo kan zich bijvoorbeeld de situatie voordoen dat Zoetermeer
minder wil bijdragen aan de taakuitvoering van de ODH en dat de ODH juist meer geld
nodig heeft voor haar taakuitvoering. Er is in het geval van de ODH sprake van een getrapte
verantwoording: de gemeenteraad moet door de wethouder worden geïnformeerd. Omdat
terugkoppeling door de wethouder over vergaderingen van het AB nog niet heeft
plaatsgevonden, is onbekend of aan deze norm wordt voldaan.
Normen E (inzicht in risico’s)

Voldaan aan
de norm?

 E1: Er is een actueel overzicht van de milieutechnische risico’s van de verbonden
partij en een uiteenzetting over de wijze waarop deze risico’s worden beheerst.
 E2: Deze risico’s worden vierjaarlijks geïnventariseerd en periodiek geëvalueerd.

Niet de milieutechnische risico’s van ODH zelf zijn hier van belang, maar de
milieutechnische risico’s die de ODH in kaart moet brengen en houden om haar VHTtaken namens de deelnemende gemeenten uit te kunnen voeren.
Er is bij de gemeente Zoetermeer geen lijst met risicobedrijven voorhanden. Mogelijk is er
maar één risicovol bedrijf in Zoetermeer, namelijk het ziekenhuis.
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Met wethouders wordt volgens de ODH regelmatig de milieuveiligheid van bedrijven
binnen de gemeente doorgesproken, aan de hand van een “aandachtsbedrijvenlijst”. Uit het
onderzoek blijkt dat deze aandachtsbedrijvenlijst niet bekend is bij bestuur en organisatie.
Het is dan ook onbekend of aan deze normen wordt voldaan.
Normen F (risicobeheersing)

Voldaan aan
de norm?

 F1: Er is sprake van adequate risicobeheersing.
 F2: De gemeenteraad wordt over gesignaleerde risico’s en bijbehorende
risciobeheersingsmaatregelen volledig en tijdig geïnformeerd.

Voor wat betreft maatregelen en procedures gericht op risicobeheersing moet de
gemeenteraad tijdig en volledig worden geïnformeerd. Omdat schriftelijke terugkoppeling
door de wethouder over vergaderingen van het AB nog niet heeft plaatsgevonden, kan op
basis van het onderzoek niet worden vastgesteld dat aan deze vereiste wordt voldaan.
Echter, uit het onderzoek is niet gebleken dat er met de risicobeheersing iets is misgegaan.
Omgekeerd kan dus ook niet worden gezegd dat aan deze vereiste niet wordt voldaan,
immers, calamiteiten hebben zich in de afgelopen periode niet voorgedaan.
3.1 Samenvatting analyse

Uit de beoordeling van de onderzoeksfeiten aan het normenkader blijkt dat de
betrokkenheid van de raad bij de ODH gering is en vooral gericht op de financiën.
Kaderstelling en controle kunnen worden verbeterd. Echter, daarbij moet bedacht worden
dat er sprake is van verlengd bestuur: de ODH voert taken uit voor de gemeente
Zoetermeer, maar maakt niet zelf beleid.
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Inleiding
Overal in Nederland werden in de afgelopen jaren regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s)
opgericht. Het Rijk heeft de provincies aangewezen als trekkers van de RUD-vorming.
Op 3 februari 2010 ondertekenden ook de gemeenten in de regio Haaglanden, de provincie
Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden een intentieverklaring waarin partijen
uitspraken om samen een regionale uitvoeringsdienst op te willen richten. Deze regionale
uitvoeringsdienst zou gemeentelijke milieutaken (vergunningen, toezicht en handhaving,
kortweg VTH) uit gaan voeren. In Haaglanden is ervoor gekozen om het takenpakket te
beperken tot de uitvoerende milieutaken op het gebied van milieuvergunningverlening,
milieutoezicht en milieuhandhaving.
Door de heroverweging van de gemeente Den Haag over de personele inbreng heeft het
proces van de vorming van de RUD een tijd stilgelegen. Maar op 11 juni 2012 stemde de
gemeenteraad van Zoetermeer in met het bedrijfsplan en verleende hij het college van
burgemeester en wethouders op grond van artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen toestemming tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Haaglanden (hierna te noemen: ODH).
De ODH startte op 1 januari 2013 en hij is sindsdien verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de wettelijke milieutaken namens de Provincie Zuid-Holland en de 9 deelnemende
gemeenten in de regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Midden-Delfland, LeidschendamVoorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer).
Het college van Zoetermeer liet in 2015 het opdrachtgeverschap richting de ODH
onderzoeken4. Het college heeft nog niet alle aandachtspunten opgepakt die naar
aanleiding van dit onderzoek werden aangereikt. Zo heeft de gemeente nog onvoldoende
zicht op de kwaliteit en efficiëntie van prestaties. Ook verdient het sturen op
maatschappelijke effecten meer aandacht.

4

Rapport “Het opdrachtgeverschap van de gemeente Zoetermeer richting de Omgevingsdienst Haaglanden”,
21 mei 2015, een onderzoek in het kader van 213a van de gemeentewet.
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De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de ‘zoektocht’ naar de rol van de
gemeenteraad daarbij -in relatie tot de taken en de uitvoering ervan door de ODH- waren,
samen met de nog niet opgepakte aandachtspunten uit het onderzoek uit 2015 naar het
opdrachtgeverschap, aanleidingen voor de rekenkamercommissie onderzoek te doen naar
de ODH. Focus van het onderzoek is de invulling van de rol van de raad ter voorkoming
van milieu-incidenten. De rekenkamercommissie beoogt vanuit die optiek de raad ook een
handvat te bieden om tot rolinvulling te kunnen komen in beleidsmatige zin: welke kaders
kunnen de raadsleden meegeven, op welk moment kunnen ze invloed hebben, kunnen ze
zich met de ODH voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet? Dit alles om de grip op het
milieuterrein te versterken, bezien vanuit het perspectief van de raad.
De onderzoeksaanpak bestaat uit het in beeld brengen van de feitelijke prestaties van de
gemeente Zoetermeer op de geformuleerde onderzoeksvragen. Deze prestaties worden
geanalyseerd en vertaald in conclusies en aanbevelingen. De aanpak wordt verder
toegelicht in hoofdstuk 1 van de voorliggende rapportage.
Voor dat tot analyse kan worden overgegaan is het noodzakelijk om de feitelijke prestaties
van de gemeente te verzamelen. Daartoe is een feitenonderzoek uitgevoerd, waarvan de
bevindingen zijn vastgelegd in een nota van bevindingen, die voor verificatie is voorgelegd
aan de ambtenaren (ambtelijke verificatie).
Hieronder volgt de nota van bevindingen, waarin de resultaten van de ambtelijke
verificatie zijn verwerkt. Deze nota is als volgt opgebouwd: na deze inleiding wordt in
hoofdstuk één de onderzoeksaanpak nader toegelicht. In het tweede hoofdstuk worden de
feitelijke prestaties van de gemeente Zoetermeer gerapporteerd per onderzoeksvraag. Het
materiaal is verkregen uit een analyse van beschikbaar gestelde documentatie en uit
interviews met ambtenaren, de verantwoordelijk portefeuillehouder, gemeentesecretaris, de
griffier en met een afvaardiging uit de gemeenteraad.
Het onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie Zoetermeer uitgevoerd door
Katja Bongers en Hans Verdellen van onderzoeks- en adviesbureau Public Profit B.V..

Inleiding
(8)

2 Opzet en aanpak van het onderzoek
In dit hoofdstuk worden de opzet en aanpak van het onderzoek toegelicht. Achtereenvolgens komen aan de orde: de
centrale onderzoeksvraag, de deelvragen, de reikwijdte en de uitwerking van de aanpak.

Centrale onderzoeksvraag
De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt:
Welke handvatten heeft de raad –mede in het licht van de nieuwe Omgevingswet- om haar kaderstellende en
controlerende rol in te kunnen vullen richting de Omgevingsdienst Haaglanden en hoe kan zij haar grip op het
milieuterrein versterken?

Deelvragen
Uit de centrale vraagstelling vloeien de volgende deelvragen voort:
(7) Wat zijn de taken van de ODH en wat is het belang hiervan voor Zoetermeer. Welke beleidskaders zijn er
voor de ODH?
(8) Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad van Zoetermeer om controle uit te oefenen op de bestaande
beleidskaders?
(9) Welke mogelijkheden heeft Zoetermeer om de beleidskaders zo nodig aan te passen?
(10) Hoe is de milieuveiligheid voor Zoetermeer geborgd?
(11) Hoe is de informatievoorziening richting de gemeente Zoetermeer geregeld?
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(12) Op welke wijze kan de gemeenteraad van Zoetermeer invulling geven aan zijn kaderstellende en
controlerende rol op het beleidsterrein milieu, gegeven de nieuwe Omgevingswet en de taken van de
ODH, ter voorkoming van nieuwe incidenten “a la Sterigenics”?

Reikwijdte
Het onderzoek werd uitgevoerd met de volgende uitgangspunten ten aanzien van de reikwijdte:
(a)
Het onderzoek heeft een bestuurskundig karakter. Dit is vooral relevant voor de inkadering van
onderzoeksvraag 4. Deze vraag werd beantwoord op basis van beschikbare documentatie binnen
de ODH en de gemeente Zoetermeer. De rekenkamercommissie heeft niet zelf een
milieukundige analyse gemaakt van de borging van de veiligheid;
(b)
Als onderzoeksmethoden werden documentanalyse (desk research) en interviews ingezet.

De aanpak
Tijdens de voorbereiding van het onderzoek is een normenkader opgesteld. In dat kader is de feitelijke meetlat
geformuleerd voor de onderzoeksvragen. Dat normenkader is leidend bij de uitvoering van het onderzoek en dus het
richtsnoer bij de beantwoording van de onderzoeksvragen. Het normenkader, dat door de Rekenkamercommissie is
vastgesteld, is als bijlage A bij deze rapportage gevoegd.
Aan de hand van dat normenkader is de dataverzameling uitgevoerd. Daarbij zijn twee activiteiten te onderscheiden, te
weten:
(a)
Dossieronderzoek. Dit onderzoek had betrekking op de relevante stukken over de ODH van de gemeente
Zoetermeer;
(b)
Interviews: er zijn interviews gehouden met de volgende personen:
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(i)

Marijke van der Meer (raadslid Zo! Zoetermeer, tevens voorzitter van de rekeningcommissie van de
ODH);
(ii)
Agnes van Kuijen (raadslid D66);
(iii) Jan Willem Schotel (raadslid VVD, tevens plaatsvervangend lid van de rekeningcommissie van de
ODH);
(iv)
Mark Rosier (wethouder, opdrachtgevend portefeuillehouder ODH);
(v)
Hennie Koek (gemeentesecretaris);
(vi)
Robin Blokland (griffier).
(vii) Leo Klaassen (directeur/secretaris ODH) en Leo Hopman (afdelingshoofd Toetsing en
Vergunningverlening Milieu ODH);
(viii) Diverse inhoudelijk betrokken ambtenaren van de gemeente Zoetermeer, te weten:
(1)
De teammanager van het team Advies, afdeling F&C;
(2)
De ambtelijk portefeuillehouder ODH, team Veiligheid, Vergunning en Handhaving,
afdeling F&C;
(3)
De senior businesadviseur F&C van de afdeling Veiligheid Vergunning en Handhaving;
(4)
De ambtelijk kwartiermaker nieuwe Omgevingswet;
(5)
De ambtelijk accounthouder ODH en de veiligheidsregio;
(6)
De teammanager vergunningsverlening.
Van alle interviews werden beknopte, inhoudelijke gespreksverslagen gemaakt, die ter verificatie zijn voorgelegd aan de
geïnterviewden.
De verkregen feiten uit deze dataverzameling zijn, na ambtelijke verificatie, de grondslag voor het maken van de
analyse, op basis waarvan conclusies worden getrokken en aanbevelingen gegeven worden.
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3 Bevindingen onderzoek ODH
In dit hoofdstuk worden de feitelijke bevindingen uit het onderzoek naar Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) door de
rekenkamercommissie Zoetermeer gepresenteerd. In dit hoofdstuk vindt u nog geen analyse en/of oordeelsvorming over
de bevindingen, maar uitsluitend een weergave van de verzamelde onderzoeksdata. Analyse en oordeelsvorming worden
in een volgende fase van het onderzoek gedaan.
De dataverzameling laat de volgende feitelijke resultaten zien bij de gestelde onderzoeksvragen:
Vraag 1: Wat zijn de taken van de ODH en wat is het belang hiervan voor Zoetermeer. Welke beleidskaders zijn
er voor de ODH?
Taken ODH
Milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving of VTH-taken) zijn in de provincie Zuid-Holland belegd bij
5 Regionale Uitvoeringsdiensten. De Gemeenschappelijke Regeling(GR) ODH is één van deze 5 diensten en is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van milieutaken namens de Provincie Zuid-Holland en de 9 deelnemende
gemeenten (Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar,
Westland en Zoetermeer).
De ODH
De ODH is begonnen met de werkzaamheden op 1 januari 2013. De ODH heeft rechtspersoonlijkheid als openbaar lichaam, zoals bedoeld in de
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De ODH heeft een eigen Algemeen en Dagelijks Bestuur. De leden van het AB worden door de
deelnemers van GR Haaglanden afgevaardigd. Dit zijn vanuit de gemeentebesturen collegeleden en vanuit de provincie gedeputeerden. De ODH
heeft sinds 2015 een rekeningcommissie, die adviseert over de begroting en de jaarstukken. In deze adviescommissie hebben raadsleden uit de 9
deelnemende gemeenten zitting.
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Op grond van afspraken tussen het IPO en de VNG moesten zogenoemde “basistaken” verplicht bij omgevingsdiensten
worden ondergebracht. Basistaken zijn de milieutaken van gemeenten met een bovenlokale dimensie die op regionaal
niveau uitgevoerd moeten worden, taken die zeer complex zijn en provinciale milieutaken. Echter, gemeenten en
provincies kunnen ervoor kiezen om meer dan alleen de basistaken onder te brengen bij de omgevingsdienst, dus
bijvoorbeeld ook milieutaken die geen bovenlokale dimensie hebben of advisering of inbreng bij het opstellen van
milieueffectrapportages.
De ODH biedt de volgende 4 dienstverleningspakketten aan, waaruit de deelnemers kunnen kiezen:
 Pakket 1 omvat het zogenoemde “basistakenpakket”, dit is het pakket dat minimaal moet worden afgenomen;
 Pakket 2 omvat het basistakenpakket, aangevuld met alle overige wettelijke milieutaken van gemeenten en
provincie en wordt ook wel aangeduid als het basistakenpakket+;
 Pakket 3 “Milieu en RO” is het basistakenpakket+ (pakket 2), aangevuld met de milieu-inbreng in ruimtelijke
plannen en milieugerelateerde programmataken;
 Pakket 4 omvat pakket 2 en/of 3, aangevuld met alle bouwgerelateerde uitvoerende en adviestaken.
Alleen de gemeente Leidschendam-Voorburg neemt pakket 1 af, alle andere gemeenten pakket 2. De provincie ZuidHolland heeft naast de taken uit pakket 1 ook de overige uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving bij de ODH ondergebracht. Het gaat hierbij onder andere om taken op het gebied van
grondwateronttrekkingen en groene regelgeving.
Concreet betekent dit dat de ODH voor de gemeente Zoetermeer alle wettelijke milieutaken uitvoert. In onderstaand
schema worden deze taken opgesomd:
De wettelijke milieutaken:
Dit zijn VTH-taken op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), alsmede de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten:
(a)
Flora- en Faunawet;
(b)
Kernenergiewet;
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(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)

Monumentenwet 1988;
Natuurbeschermingswet 1998;
Ontgrondingenwet;
Wet bescherming Antarctica;
Wet bodembescherming;
Wet geluidhinder;
Wet inzake de luchtverontreiniging;
Wet milieubeheer;
Wet ruimtelijke ordening;
Waterwet;
Woningwet.

Belang ODH voor Zoetermeer
De ODH is één van de in totaal 9 gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Zoetermeer deelneemt. 5
Het politiek-bestuurlijke belang van de taakuitvoering door de ODH is voor Zoetermeer, net als voor alle andere
deelnemende gemeenten, groot. ODH ziet handhaaft en ziet toe op milieuwetten- en regels, verleent vergunningen en
moet daarover duidelijkheid scheppen bij inwoners en ondernemers in de regio Haaglanden.
5

Zoetermeer neemt deel verder nog deel in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Veiligheidsregio Haaglanden, de Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en
Omstreken, de GGD Haaglanden, het Bedrijvenschap Hoefweg / Prisma, Bleizo, het regionaal inkoopbureau jeugd en het
Schadevergoedingsschap HSL
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Er is sprake van verlengd bestuur, waarbij de ODH de facto het door de deelnemers in de GR vastgestelde beleid moet
uitvoeren binnen het gekozen pakket en de gemeente uiteindelijk zelf verantwoordelijk blijft. Als de uitvoering door
ODH ondoelmatig of ondoeltreffend zou zijn, dan komt de gemeente voor te hoge kosten te staan (tekorten van de GR
komen naar rato van de deelnemersbijdrage ten laste van de deelnemers) en wordt de milieuveiligheid onvoldoende
gewaarborgd. Omdat de inhoudelijke expertise in de loop van de tijd steeds meer bij de ODH komt te liggen, wordt de
gemeente daarbij ook steeds afhankelijker van een goede uitvoering door de ODH. Het is dus zaak dat de gemeente
politiek en bestuurlijk grip houdt op de taakuitvoering door de ODH.
Het financiële belang voor Zoetermeer van de taakuitvoering door de ODH is in absolute zin niet laag. De
deelnemersbijdrage bedraagt voor Zoetermeer circa €0,9 miljoen per jaar. Ten opzichte van de bijdrage voor andere
gemeenschappelijke regio’s waarin Zoetermeer deelneemt, is dit echter een relatief laag bedrag. De deelnemersbijdrage
voor de Veiligheidsregio Haaglanden bedraagt bijvoorbeeld ruim € 9 miljoen per jaar.
Uit de voor het onderzoek gehouden interviews blijkt dat de raad zijn kaderstellende rol richting de ODH ziet als
beperkt. De ODH voert immers verplichte wet- en regelgeving uit en daarin zijn de normen al vastgelegd. Raadsleden
geven aan dat zij hier weinig aan hebben toe te voegen. Een juiste taakuitvoering door de ODH is van groot belang, juist
om milieu-incidenten te voorkomen. Raadsleden geven aan dat zij geen indicaties hebben dat hierin iets mis gaat. Zij
vertrouwen erop dat zij tijdig geïnformeerd worden door de wethouder die zitting heeft in het AB van de ODH6, of door
het raadslid dat namens Zoetermeer voorzitter is van de rekeningcommissie van de ODH (over deze commissie later
meer).
Daarbij valt op dat het voor individuele raadsleden die zich zelf zouden willen verdiepen in de ODH, het moeilijk is om
de benodigde informatie te vergaren. Mede omdat de zoekfunctie in het raadsinformatiesysteem gebrekkig is en de
gemeente medio 2016 is overgestapt naar een nieuw systeem, zijn de benodigde documenten niet goed vindbaar.
6

Wethouder Paalvast heeft in het AB de rol als opdrachtgever. In het DB heeft hij de rol als opdrachtnemer. De betrokkenheid van de
wethouder Rosier bij de ODH volgt vanuit zijn portefeuille vergunningverlening en heeft het karakter van opdrachtgeverschap.
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Beleidskaders
Inhoudelijke beleidskaders worden bepaald door landelijke wetgeving (zie hiervoor het kader “de wettelijke
milieutaken” op pagina 8).
De kaders inzake samenwerking tussen de ODH en alle daarin deelnemende partijen volgen uit de Wgr. Op grond van
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de ODH een zogenoemde “verbonden partij” omdat de gemeente
bestuurlijk en financieel belang heeft in dit openbare lichaam. Bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente rechtstreeks
zeggenschap heeft op de besluitvorming (via het algemeen en dagelijks bestuur, zie hiervoor). Financieel belang houdt
in dat de gemeente financieel kan worden aangesproken wegens het functioneren of voor tekorten bij het openbare
lichaam (met andere woorden: de gemeente financieel risico loopt).
De Wgr schrijft voor dat het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat
waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de
raden van de deelnemende gemeenten stuurt. De colleges van de deelnemende gemeenten maken daartoe meerjarige
afspraken met de ODH. Daarin wordt vastgelegd welke producten en diensten een gemeente afneemt van de
omgevingsdienst. Jaarlijks wordt dit geconcretiseerd in een werkplan voor iedere gemeente en de provincie. Daarin
kunnen gemeenten desgewenst maatwerkafspraken maken met de ODH.
Het bestuur van de ODH stelt jaarlijks een begroting (nadat raden/staten hun zienswijze daarop hebben gegeven) en een
jaarverslag vast. De colleges en raden/staten ontvangen deze als zij past binnen de financiële kaders ter kennisname,
anders ter besluitvorming. De financiële en inhoudelijke kaders worden vervolgens door het college en de raad jaarlijks
vastgelegd in de gemeentebegroting.
In 2008 is de Kadernota verbonden partijen gemeente Zoetermeer door de raad vastgesteld. Deze nota omvat de
beleidskaders en -richtlijnen waaraan deelname aan nieuwe verbonden partijen kan worden getoetst. Deze richtlijnen
hebben onder meer betrekking op keuzes voor het al dan niet aangaan van de samenwerking, financiële afwegingen, de
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(juridische) vorm van de samenwerking en de inbreng. De Kadernota biedt ook een leidraad bij het opzetten en
monitoren van samenwerkingsovereenkomsten in de vorm van een checklist. In de checklist wordt het al dan niet
voldoen van de beoogde samenwerking getoetst aan de beleidsrichtlijnen.
Het opstellen van een kadernota verbonden parijen is niet verplicht, maar in Zoetermeer bestaat deze sinds 2008. Het
document wordt steeds geactualiseerd en is dus een levend document. De laatste versie is uit 2016. Daarin zijn op
initiatief van de raad aanscherpingen verwerkt. Deze aanscherpingen hebben betrekking op het vastleggen van
bevoegdheden van de rekeningcommissie en de rekenkamercommissie en het omgaan met zienswijzen7. Ook werd de
laatste wijziging van de Wgr verwerkt. Deze laatste wijziging van de Wgr uit 2014 is vooral van belang in verband met
de reactietermijn voor raadsleden op concept-begrotingen voor het indienen van zienswijzen (deze is verlengd van 2
naar 8 weken) en de bevoegdheden van de rekeningcommissie en de rekenkamercommissie. Per 1 januari 2015 trad de
laatste wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling in werking. Voor een deel liepen de genoemde wijzigingen
die op initiatief van raad werden doorgevoerd, daarop dus vooruit.
Aan de Commissie Burger en Bestuur is destijds (2008) door het college toegezegd de op te richten
samenwerkingsverbanden inhoudelijk te toetsen aan de hand van de vastgestelde checklist. Ook de ODH is voor
oprichting getoetst aan de hand van de checklist. De rapportage inzake deze toetsing van de ODH dateert uit 20108,
werd op 10 april 2012 besproken door het college van Burgemeester en Wethouders en daarna doorgeleid naar de
raadscommissie Stad van 14 mei 2012 en vervolgens de raadsvergadering van 11 juni 2012. In deze vergadering gaf de
raad het college toestemming om in te stemmen met het bedrijfsplan en tot het vaststellen van de GR. De rapportage
inzake de checklist leverde voor de raad geen feiten op om het college de benodigde toestemming te onthouden, al werd
er vanuit de raad kritiek geuit op de manier waarop de checklist was gehanteerd.
De verklaring voor het tijdsverloop tussen het opstellen van de rapportage inzake de checklist en de behandeling ervan
is dat de gemeente Den Haag de personele inbreng in de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heroverwoog. Hierdoor
7
8

Motie 1502-03.
Rapport d.d. 13 december 2010, in opdracht van de gemeente Zoetermeer opgesteld door bureau SeinstravandeLaar.
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kwam het proces van de vorming van de RUD een tijd stil te liggen. Interne bezuinigingen en een korting op het
Gemeentefonds hadden er namelijk toe geleid dat Den Haag aanzienlijk minder personeel overbracht naar de ODH dan
in eerste instantie de bedoeling was. Het bedrijfsplan is daarop opnieuw doorgerekend en aangepast. De kleinere
inbreng van Den Haag had vooral gevolgen voor de taakuitoefening voor Den Haag zelf, voor de andere partijen had dit
qua capaciteit geen gevolgen. Echter, een en ander betekende wel dat de besluitvorming over het instellen van de ODH
enige tijd werd aangehouden.
Het bedrijfsplan en de Gemeenschappelijke Regeling zijn overigens op 6 februari 2012 besproken in de commissie Stad.
De commissie had opmerkingen over ondermeer het weerstandsvermogen, de afrekening van financiële resultaten en de
rekeningcommissie. Op elk van deze drie punten wordt hieronder kort ingegaan9:
(1)

Het bedrijfsplan ging uit van een reservevorming die zou toegroeien naar 5% van de exploitatiebegroting van
ODH. De gemeente Zoetermeer is echter terughoudend om weerstandsvermogen te vormen bij verbonden
partijen. De vorming van weerstandsvermogen moet duidelijk geformuleerd worden conform de Kadernota
Verbonden partijen ( p. 6, beleidsrichtlijn 3). Door de raad werden hierover dan ook vragen gesteld. Binnen
Zoetermeer is geen aparte reservevorming voor milieutaken (binnen het totaal van het weerstandsvermogen). Het
college vond dat de ODH wel over een klein werkvermogen moest kunnen beschikken, zodat niet elke kleine
overschrijding van de begroting aan de gemeenteraden moet worden voorgelegd. Een werkvermogen van 1% van
de exploitatie voldoet wat Zoetermeer betreft en dit standpunt is via het college op verzoek van de raad kenbaar
gemaakt bij de kwartiermaker ODH. Dit heeft echter niet geleid tot aanpassing van het percentage. Ook in de
jaarstukken over 2015 wordt dan ook uitgegaan van reservevorming van maximaal 5% van de exploitatiebegroting
van ODH.

(2)

Paragraaf 3.56 van het bedrijfsplan sprak over afrekening van tegenvallers onder de deelnemers. De raad drong
aan op duidelijkheid over afrekening van eventuele meevallers. Vanuit Zoetermeer werd op verzoek van de raad

9

Bron: Doc-2012-000938, Raadsvoorstel e.a. oprichting ODH.
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voorgesteld aan de kwartiermaker hier de volgende afspraken over te maken: Positieve resultaten worden
gereserveerd tot een bedrag van 1% van de begroting en het restant wordt naar rato verdeeld over de deelnemers
in dezelfde verhouding als waarin het weerstandsvermogen is opgebouwd, dus naar inbreng van formatie. Dit
voorstel werd overgenomen;
(3)

In het bedrijfsplan was geen passage opgenomen over een rekeningcommissie. Vanuit de gemeenteraad van
Zoetermeer bestond echter expliciet de wens om een rekeningcommissie te vormen. Het college erkende het
belang van een rekeningcommissie en bracht het standpunt van de Zoetermeerse raad over aan de GR, met als
doel om bij de eerste wijziging van de GR een rekeningcommissie in te stellen. Uiteindelijk is de
rekeningcommissie, waarin alle raden van de deelnemende gemeenten een vertegenwoordiger kunnen
afvaardigen, in 2014 met haar werkzaamheden van start gegaan.

De gemeenteraad gaf het college zoals gezegd in de raadsvergadering van 11 juni 2012 toestemming om in te stemmen
met het bedrijfsplan van de ODH en ook toestemming tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling ODH.10
Er wordt regelmatig onderzocht of er conform de Kadernota Verbonden partijen wordt gewerkt: Wordt er invulling
gegeven aan de nota gelet op de inhoud maar ook in termen van gedrag? Een recent voorbeeld van een dergelijk
onderzoek is het 213a-onderzoek naar het opdrachtgeverschap van de gemeente Zoetermeer richting de ODH uit 2015. 11
De handreiking die bij dit rapport werd uitgebracht, is inmiddels verwerkt in de versie 2016 van de Kadernota
Verbonden partijen. Ook de wethouders van de regio Haaglanden laten wel eens dergelijke onderzoeken uitvoeren. Zo
is er bijvoorbeeld in 2013 door hen gezamenlijk opdracht gegeven voor een audit naar de GGD. Dit was een onderzoek
gekoppeld aan de Governance. Hoewel dit onderzoek naar de GGD geen rechtstreekse relatie had met de ODH, werden

10

Raadsbesluit nr. -2012-000192.
Rapport “Het opdrachtgeverschap van de gemeente Zoetermeer richting de Omgevingsdienst Haaglanden” d.d. 21 mei 2015, onderzoek in
opdracht van het college uitgevoerd door Partners + Pröpper.
11
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de conclusies ervan veralgemeniseerd zodat ze ook bruikbaar werden voor andere gemeenschappelijke regelingen. In
Zoetermeer zijn de aanbevelingen verwerkt in de laatste versie van de Kadernota Verbonden partijen.12
Tenslotte is het nog van belang om te noemen dat er op ambtelijk niveau een onderzoek is uitgevoerd naar de inrichting
van gemeentelijke samenwerking bij gemeenschappelijke regelingen (kring van gemeentesecretarissen en controllers
Haaglanden).13 Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan bij 3 GR-en (GGD, VRH en ODH) en heeft vooral
betrekking op het verhogen van de effectiviteit van de samenwerking: welke gemeente is trekker op welk dossier?
Overigens trad in april 2016 de Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (wet VTH) in werking. Het doel van deze
wet is het borgen van een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van een kwalitatieve samenwerking bij
de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Om dit te bewerkstelligen regelt de wet VTH dat een
basistakenpakket op milieugebied voortaan door de omgevingsdiensten wordt uitgevoerd. De gemeente Zoetermeer was
echter reeds aangesloten bij de Omgevingsdienst Haaglanden en voor wat betreft de door Zoetermeer aan de ODH
overgedragen taken, heeft de wet VTH dus geen gevolgen. Voor de sturing door de raad heeft deze wet echter wel
consequenties (zie hieronder bij “beleidskaders”). De wet VTH verplicht gemeenten namelijk tot het vaststellen van een
“verordening kwaliteit VTH”. Deze plicht geldt alleen voor de VTH-taken met betrekking tot de wettelijke
milieuactiviteiten, inclusief de vanuit de gemeente overgedragen plus-taken zoals advisering en beleidsevaluatie. Om de
gewenste hogere kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te bevorderen is er een
landelijk gedragen set kwaliteitscriteria ontwikkeld, de “Kwaliteitscriteria 2.1”. De vast te stellen verordening regelt het
van toepassing verklaren van en het voldoen aan deze kwaliteitscriteria. Op 28 april heeft de raad een memo ontvangen
over de concept-verordening. De raad werd uitgenodigd aandachtspunten voor de verordening mee te geven, maar dat
heeft de raad niet gedaan. De Verordening werd op 14 november 2016 besproken in de Commissie Samenleving en Stad
(plenair) en trad op 22 december 2016 in werking.

12
13

Onderzoeksrapportage regionale audit gemeenschappelijke regelingen, uitgevoerd bij de GGD, 22 mei 2013.
Rapportage februari 2015 “Wat uniform kan doen, wat specifiek moet handhaven”.
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Vraag 2: Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad van Zoetermeer om controle uit te oefenen op de
bestaande beleidskaders?
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de bestaande
beleidskaders.
Allereerst kan de gemeenteraad van Zoetermeer toetsen of bij oprichting van een verbonden partij wordt voldaan aan de
beleidsrichtlijnen uit de Kadernota Verbonden partijen. Dat heeft zij in het geval van de oprichting van de ODH
daadwerkelijk gedaan. De rapportage inzake de checklist verbonden partijen is betrokken bij de raadsvergadering van
11 juni 2012, waarin aan het college toestemming werd verleend tot oprichting van de ODH. Hoewel er kritiek werd
geuit op de rapportage (zo werd daarin geen onderscheid gemaakt tussen een rekeningcommissie en een
rekenkamercommissie) bleek daaruit geen bezwaar voor de raad om akkoord te gaan met oprichting van de ODH. Wel
drong de raad onder meer aan op het instellen van een rekeningcommissie.
Het algemeen bestuur ODH heeft op 20 december 2012 een rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden (RcO)
ingesteld, zoals gezegd mede op expliciet verzoek van de gemeenteraad Zoetermeer. Op 19 december 2013 zijn de door
de gemeenteraden en provinciale staten voorgedragen (plv.-) leden in de RcO benoemd. Vanuit de gemeenteraad
Zoetermeer werd één raadslid afgevaardigd, die tevens het voorzitterschap van deze rekeningcommissie vervult en één
plaatsvervangend lid. De RcO buigt zich over de jaarstukken en eventuele andere relevante stukken, zoals de financiële
verordening en de werkplannen voor de verschillende deelnemers van de ODH.
De RcO brengt over haar werkzaamheden schriftelijk verslag uit aan het Algemeen Bestuur van de ODH die daar een
reactie op schrijft en een en ander gemotiveerd overneemt bij het al dan niet vaststellen van de jaarrekening.
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De gemeenteraad heeft op grond van artikel 24 van de Wgr het recht om een zienswijze op de conceptbegroting van
ODH kenbaar te maken. Zij ontvangt daartoe uiterlijk op 15 april voorafgaand aan het begrotingsjaar deze
conceptbegroting en heeft vervolgens 8 weken de tijd (dus tot 10 juni) om deze zienswijze kenbaar te maken. Het
Dagelijks Bestuur van de ODH voegt de zienswijzen van alle deelnemers bij de begroting en biedt deze aan het
Algemeen Bestuur aan. Het Algemeen Bestuur neemt vervolgens de zienswijzen over of wijkt er gemotiveerd van af.
De begroting van ODH moet op grond van de Wgr vóór 1 augustus door het Algemeen Bestuur worden ingediend bij de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Tijdlijn indienen en verwerken zienswijze bij conceptbegroting ODH
Op 9 december 2015 werd de Kaderbrief begroting 2017 Gemeenschappelijke Regelingen (waaronder de ODH) door wethouder Robin Paalvast
(lid DB en voorzitter van het overleg van de wethouders Financiën Haaglanden in zijn rol als eigenaar) namens alle deelnemende gemeenten
verstuurd aan het DB van ODH. Vervolgens stuurde het DB van de ODH op 13 april 2016 de conceptbegroting 2017 voor zienswijze naar de
raden van de deelnemende gemeenten. Op 30 mei 2016 stemde de gemeenteraad van Zoetermeer met algemene stemmen en zonder debat in met
raadsvoorstel “zienswijze conceptbegroting 2017 ODH”.14
De zienswijze bevatte aandachtspunten bij onder meer de toegepaste indexering (deze viel binnen de afgesproken grenzen), risico’s en
weerstandscapaciteit (deze was volgens de raad te hoog, want oversteeg de toegestane maximale 5% van de totale uitgavenbegroting).
Het AB van de ODH behandelde deze zienswijze in haar vergadering van 27 juni 2016.
In die vergadering werd de besloten dat de deelnemersbijdrage niet wordt geïndexeerd en er werd een taakstelling opgenomen van 1,9%. De
uitkomst van een onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen in welke mate deze taakstelling kan worden ingevuld. Het eventuele deel dat niet kan
worden ingevuld zal alsnog leiden tot indexering van de deelnemersbijdrage bij de Voorjaarsnota 2017 van de ODH. Met deze aanpassing werd
de begroting 2017 voor de ODH verder ongewijzigd vastgesteld.

14
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Het verslag van de RcO bij de jaarrekening van de ODH over het voorgaande jaar wordt tegelijkertijd met de
zienswijzen bij de concept-begroting van de ODH van het volgende jaar behandeld in de vergadering van het AB in
juni. De raden en staten van alle deelnemers zouden het verslag van de RcO als input kunnen gebruiken bij het opstellen
van hun zienswijzen bij de conceptbegroting. Zij hebben immers tot begin juni de tijd voor het indienen van hun
zienswijzen, terwijl het verslag van bevindingen van de RcO al in april beschikbaar is.15 En kanttekeningen van de RcO
die betrekking hebben op de jaarrekening, kunnen ook van belang zijn voor het opstellen van een begroting in volgende
jaren.
Echter, uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt dat de raad van Zoetermeer geen kennis neemt van het
verslag van de RcO en dat de zienswijze bij de conceptbegroting van de ODH ambtelijk wordt voorbereid en als
hamerstuk wordt vastgesteld in de raad. Wel blijkt uit het onderzoek dat de voorzitter van de RcO input voor het verslag
van de RcO ophaalt bij ambtenaren. Zo worden ambtelijke signalen richting de ODH vanuit Zoetermeer versterkt maar
is de betrokkenheid en input van de raad zeer beperkt.
In januari 2016 heeft de raad tijdens de beeldvormende commissievergadering over de Kadernota verbonden partijen
gevraagd om een verbetering in de informatievoorziening over gemeenschappelijke regelingen. Het college heeft toen
de toezegging16 gedaan om met de griffie te overleggen hoe de informatievoorziening van verbonden partijen richting
de gemeenteraad efficiënt en praktisch kan worden ingericht. Ook is door het college toegezegd dat de raad een
schriftelijke terugkoppeling over Algemene Bestuursvergaderingen van gemeenschappelijke regelingen krijgt door
collegeleden17. De raad krijgt dus in de toekomst zowel mondeling als schriftelijk terugkoppeling over vergaderingen
van het AB van de ODH. Een dergelijke terugkoppeling door de wethouder over de ODH had ten tijde van het
rekenkameronderzoek sinds de toezegging nog niet plaatsgevonden.

15

Het verslag van bevindingen van de RcO over het onderzoek van de jaarrekening ODH 2015 werd op 29 april 2016 uitgebracht.
Toezegging 467.
17
Toezegging 466.
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Het jaar 2015 was overigens het laatste jaar dat de financiering van de ODH plaatsvond op basis van een lumpsum. In
2015 is de transformatie voorbereid naar een outputbegroting in 2016, waarbij de taakuitvoering door de ODH wordt
gefinancierd aan de hand van de per opdrachtgever te leveren producten en diensten waarbij Kritische Prestatie
Indicatoren (KPI’s) zijn vastgesteld. De door ODH te leveren prestaties en uit te voeren taken worden vastgelegd in het
jaarlijkse werkplan. Echter, de gemeenteraad krijgt dit werkplan alleen ter informatie toegestuurd. Prestaties en
prioriteiten worden namelijk door het college vastgesteld.
Bij de KPI’s plaatste de RcO in haar verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2015 van de ODH opmerkingen. De
RcO was kritisch over het ontbreken van norm- en streefcijfers daarbij. De ODH reageerde daarop door te stellen dat het
opnemen van normen of streefcijfers bij de vastgestelde KPI’s alleen een meerwaarde heeft als er een directe relatie is
met de kwaliteit van de taakuitvoering. Een aantal KPI’s leent zich daar volgens de ODH voor, zoals de tijdigheid van
de taakuitvoering. Andere KPI’s, zoals het gerealiseerde werkvolume, lenen zich daar echter volgens de ODH niet voor.
Per KPI zou afgewogen moeten worden of een norm of streefcijfers een meerwaarde heeft of dat monitoring op
kwaliteit ook op een andere wijze kan plaatsvinden. Daarbij heeft het DB de voorkeur om normen en streefcijfers niet
vooraf bestuurlijk vast te stellen, maar deze per periode (veelal een jaar) flexibel en op maat in te kunnen zetten voor de
monitoring van de kwaliteit.18
Voor wat betreft maatregelen en procedures gericht op risicobeheersing moet de gemeenteraad tijdig en volledig worden
geïnformeerd. Juist omdat schriftelijke terugkoppeling door de wethouder over vergaderingen van het AB nog niet heeft
plaatsgevonden, kan op basis van het onderzoek niet worden vastgesteld dat aan deze vereiste wordt voldaan. Omgekeerd
kan ook niet worden gezegd dat aan deze vereiste niet wordt voldaan, immers, calamiteiten hebben zich in de afgelopen
periode niet voorgedaan.
Vraag 3: Welke mogelijkheden heeft Zoetermeer om de beleidskaders zo nodig aan te passen?

18

Vergadering AB d.d. 17 november 2016, agendapunt 6.5 “Verslag rekeningcommissie en reactie ODH” bij jaarstukken 2015.
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Op het aanpassen van inhoudelijke beleidskaders heeft de gemeente Zoetermeer maar zeer beperkt invloed. Die kaders
worden namelijk bepaald door nationale wetgeving, waarvan de uitvoering op lokaal niveau is belegd. Wel kan de
gemeente Zoetermeer prioriteiten stellen. Als bijvoorbeeld in het jaarlijkse werkplan sterk wordt ingezet op handhaving
van geluidsnormen, dan blijft er bij gelijkblijvend budget bij de ODH minder capaciteit over voor handhaving op andere
terreinen. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de gemeenteraad van Zoetermeer bewust op prioritering van bepaalde
activiteiten van de ODH stuurt. Daarbij moet worden opgemerkt dat het werkplan ODH en rapportages over de
uitvoering daarvan uitsluitend ter informatie aan de gemeenteraad worden gestuurd. Zij worden vastgesteld door het
college. Uit de voor het onderzoek gehouden interviews blijkt dat de rapportages over de uitvoering vooral tot doel
hebben om te laten zien dat het bestuur daadwerkelijk stuurt, zodat hierover vertrouwen ontstaat bij de gemeenteraad,
die dan beter op hoofdlijnen de kaders kan stellen en kan controleren.
Overigens moet daarbij bedacht worden dat de inhoudelijke expertise steeds meer van de gemeente naar de ODH
verschuift. De beoordeling of inhoudelijke (milieutechnische) aanpassingen van de beleidskaders noodzakelijk zijn, kan
daardoor steeds minder goed bij de gemeente zelf worden gemaakt. Hiervoor wordt de gemeente steeds afhankelijker
van de ODH zelf.
De beleidskaders die de samenwerking tussen de ODH en alle daarin deelnemende partijen regelt, zijn vervat in de
Gemeenschappelijke regeling ODH. Hierin is ondermeer in artikel 30 vastgelegd dat wijzigingen alleen kunnen worden
doorgevoerd op voorstel van de colleges en Gedeputeerde Staten, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur als
ten minste tweederde van alle deelnemers daarmee instemmen. Ook hier zijn de mogelijkheden voor Zoetermeer om de
beleidskades zo nodig aan te passen dus beperkt.
De financiële beleidskaders kan de gemeenteraad Zoetermeer desgewenst proberen aan te passen via de Kaderbrief
begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling, via het indienen van zienswijzen bij de conceptbegroting, door inbreng
in de RcO en door het geven van een opdracht aan de wethouder voor standpunten en initiatieven in het AB en/of DB
van de ODH. Echter, ook hiervoor geldt dat Zoetermeer maar één van de deelnemers is en dus sterk afhankelijk is van
steun van andere deelnemers voor het doorvoeren van wijzigingen.
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Vraag 4: Hoe is de milieuveiligheid voor Zoetermeer geborgd?
Een goede taakuitvoering door de ODH -binnen de kaders van de wettelijke milieutaken -moet de milieuveiligheid
zoveel mogelijk borgen.
Er is sprake van een getrapte verantwoording over milieuveiligheid: de gemeenteraad wordt door de wethouder (lid AB)
geïnformeerd. Vanuit de ODH werd aangegeven dat als er belangstelling vanuit gemeenteraden blijkt voor
milieuveiligheid, dat dit dan meestal incidentgestuurd is. De belangstelling vanuit de wethouders is meer
geïnstitutionaliseerd. Met wethouders wordt bijvoorbeeld regelmatig de milieuveiligheid van bedrijven binnen de
gemeente doorgesproken, aan de hand van een “aandachtsbedrijvenlijst”. Of dit zo nodig ook altijd tot passende
maatregelen leidt, kon binnen de reikwijdte van het rekenkameronderzoek echter niet worden vastgesteld. In het
rekenkameronderzoek werden namelijk geen dossierstukken aangetroffen waaruit blijkt dat de aandachtsbedrijvenlijst
met de wethouder is besproken en wat eventuele uitkomsten van die bespreking waren. Uit het onderzoek blijkt wel dat
de aandachtsbedrijvenlijst niet bekend is bij de opdrachtgevende wethouder.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bij circa 350
inrichtingen het vergunningverlenend, toezichthoudend en handhavend bevoegd gezag. De uitvoering van deze taken is
belegd bij 5 omgevingsdiensten, waaronder de ODH. Deze diensten krijgen jaarlijks opdracht en mandaat van de
provincie deze taken uit te voeren.
Deze bedrijven die onder de BRZO regelgeving vallen, variëren van complexe chemische industrie tot relatief
eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. In Nederland zijn ruim 400 ‘majeure
risicobedrijven’. Dit zijn bedrijven waar op grote schaal gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt en/of
opgeslagen. De majeure risicobedrijven zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen
om ongevallen te voorkomen. De majeure risicobedrijven vallen onder het Besluit risico op zware ongevallen (BRZO).
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In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de BRZO regelgeving vallen, variërend van complexe chemische
industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. In de provincie Zuid-Holland
is het grootste aantal BRZO-bedrijven gevestigd. De provincie is vanaf 2016 bevoegd gezag voor ca. 120 BRZObedrijven en dus niet de ODH.
Jaarlijks wordt een rapportage BRZO-inspecties Zuid-Holland opgesteld voor meer inzicht in het toezicht, in de
naleving en in de handhaving bij BRZO-bedrijven waarvoor de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag is. Uit het
rapport Veiligheidsrapportage BRZO-bedrijven Zuid-Holland 2015 blijkt dat bij 86% van de bedrijven geen overtreding
of uitsluitend overtredingen uit de lichtste categorie zijn geconstateerd. Alle overtredingen uit de zwaarste categorie
vallen onder de bevoegdheid van inspectie SZW.

Tabel: veiligheidsrapportage BRZO-bedrijven Zuid-Holland 2015

Op de website van het BRZOplus worden de samenvattingen van inspectierapporten bij BRZO bedrijven gepubliceerd.
(www.brzoplus.nl). 19 Deze rapporten geven vrijwel geen informatie die kan worden herleid naar specifieke gemeenten

19

Zie: http://staatvan.zuid-holland.nl/Paginas/Factsheets/Vergunningverlening,-Toezicht-en-Handhaving-2.aspx
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en biedt dus weinig inzicht in het inspecties bij BRZO-bedrijven in de gemeente Zoetermeer. Uit het onderzoek blijkt
dat een lijst met risicobedrijven bij de gemeente Zoetermeer ook niet voorhanden is. Mogelijk is er maar één risicovol
bedrijf in Zoetermeer, namelijk het ziekenhuis. Zoals hiervoor opgemerkt is er bij de ODH wel een
aandachtsbedrijvenlijst. Mogelijk bevat deze lijst risicobedrijven, maar deze lijst is niet bekend bij de opdrachtgevende
wethouder.
In 2012 is landelijk afgesproken dat zes omgevingsdiensten in Nederland zich specialiseren in de uitvoering van de
VTH-taken bij majeure risicobedrijven met als doel het professioneler inrichten van het toezicht en de handhaving bij
majeure risicobedrijven en -mede daardoor- de veiligheidscultuur bij bedrijven en overheden te verbeteren. De Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) schrijft voor dat de VTH-taken bij majeure risicobedrijven enkel door de
daartoe aangewezen BRZO-omgevingsdienst moeten worden uitgevoerd.
De nieuwe wet VTH die afgelopen voorjaar in werking is getreden, moet de toezichtstaken beter regelen, maar uit de
analyses van de provinciale rekenkamers blijkt dat er -ondanks verbeteringen- nog veel moet gebeuren op korte
termijn.20 De uitvoering van VTH-taken bij majeure risicobedrijven vindt gedeconcentreerd plaats, omdat naast de
aangewezen BRZO-omgevingsdienst DCMR (mileudienst Rijnmond) ook taken worden uitgevoerd door de lokale
omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Deze door de provinciale rekenkamers aangetroffen netwerkconstructie en
gedeconcentreerde uitvoering door een niet-aangewezen (lees: niet gespecialiseerde) omgevingsdienst worden door hen
als ongewenst bestempeld.21 Uit het rapport wordt niet duidelijk in hoeverre deze conclusie ook betrekking heeft op de
milieuveiligheid in Zoetermeer.
Vraag 5: Hoe is de informatievoorziening richting de gemeente Zoetermeer geregeld?

20

Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer, “Uitvoering op afstand, Provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTH-taken bij majeure
risicobedrijven”, provincie Zuid-Holland, mei 2016.
21
Binnenlands Bestuur d.d. 15 november 2016, “Zorgen over toezicht risicobedrijven bij rekenkamers”.
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Voor informatievoorziening richting de raad over ODH wordt aangesloten bij de P&C-cyclus (Kaderbrief begroting
2017 Gemeenschappelijke Regeling, de conceptbegroting en de jaarstukken). De behandeling van de conceptbegroting
van de ODH is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt voor de raad om te spreken over de taakuitvoering door de ODH.
Via het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad van Zoetermeer invloed uitoefenen op de taakuitvoering door
de ODH. Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat de zienswijze echter vooral aangrijpt op bedrijfsvoerings aspecten
(financiën), niet zozeer op aspecten van milieuveiligheid (beleid). De zienswijze wordt bovendien ambtelijk voorbereid
en als hamerstuk behandeld in de raad.
De gemeente krijgt van de ODH ieder jaar een werkplan. Daar wordt uitgebreid op ambtelijk niveau over
gediscussieerd. Als het werkplan binnen het vastgestelde beleid en het budget past, dan gaat het werkplan ter informatie
naar de raad, anders ter besluitvorming. Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat het werkplan nog nooit ter
besluitvorming aan de raad is voorgelegd.
Voorafgaand aan het debat over begroting of jaarstukken kunnen raadsleden ook technische vragen indienen. Er wordt
in Zoetermeer binnen de bestaande werkwijze gegarandeerd dat deze vragen worden beantwoord vóórdat het raadsdebat
plaatsvindt.
Er is een jaarplanning, die samen met de griffie wordt opgesteld (welke begroting van welke GR komt in welke
raadsvergadering?), dus in principe weet de raad wanneer het opstellen van een zienswijze aan de orde is.
Ambtelijk gebeurt de monitoring van de ODH ook in de lijn van de reguliere P&C cyclus (inhoudelijke deskundige
gekoppeld aan een financieel deskundige per dossier). Er wordt gekeken of wordt geleverd wat er in de
prestatieafspraken (KPI’s) is vastgelegd. Vanuit opdrachtgeverschap ligt dit ook voor de hand. Dit is gericht op de
inhoudelijke monitoring (prestaties en geld). Deze monitoring wordt ambtelijk uitgevoerd en de wethouder wordt
daarover geïnformeerd, niet de raad.
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De wethouder informeert de gemeenteraad mondeling over de beraadslagingen in het AB van de ODH en heeft in
januari 2016 de toezegging gedaan om dit ook schriftelijk te doen. Sinds die toezegging heeft een dergelijke
terugkoppeling door de wethouder over de ODH nog niet plaatsgevonden.
Inmiddels is er in de begroting van de ODH een vertaling gemaakt naar verschillende producten/output. Hierbij zou
gedetailleerd voor de gemeenteraad inzichtelijk moeten zijn welke activiteiten/ producten de ODH levert en wat de
integrale kostprijs is. Dit wordt gezien als een groeimodel.
Uit de voor het onderzoek gehouden interviews blijkt dat raadsleden de ODH zien als een uitvoeringsorganisatie die
nationale wetgeving uitvoert met een hoog technisch karakter. Het doorgronden van stukken van de ODH, zoals
werkplannen en jaarverslagen, vereist bovendien kennis die raadsleden niet of nauwelijks hebben. De beoordeling van
deze stukken door raadsleden vindt dan ook maar beperkt plaats. Veelal wordt erop vertrouwd dat het raadslid die
tevens voorzitter is van de RcO andere raadsleden tijdig zal informeren over belangrijke zaken bij de ODH. Raadsleden
hebben ook geen indicaties dat het functioneren van de ODH zou moeten verbeteren. Pas als er een milieu-incident zou
zijn, dan zou er vanuit de raad meer interesse komen voor het werk van de ODH en gekeken worden of het incident
eventueel het gevolg is van niet goed functioneren van de ODH.22
Vraag 6: Op welke wijze kan de gemeenteraad van Zoetermeer invulling geven aan zijn kaderstellende en
controlerende rol op het beleidsterrein milieu, gegeven de nieuwe Omgevingswet en de taken van de ODH, ter
voorkoming van nieuwe incidenten “a la Sterigenics”?
De Omgevingswet heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal
maatwerk en vertrouwen. In de nieuwe Omgevingswet worden de wetgeving en regels voor ruimte, wonen,
infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld, zodat het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving integraal
worden geregeld. Met de Omgevingswet wordt het huidige stelsel van ruimtelijke regels geheel herzien.
22

Bron: interviews met raadsleden
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Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2019 de nieuwe Omgevingswet van kracht.
De wet vereist het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan. In de omgevingsvisie worden keuzes
gemaakt voor gebiedstypen. Bij elk gebiedstype horen milieukwaliteiten en een bepaalde gebruiksruimte. Deze worden
geborgd in het omgevingsplan. Vervolgens worden vergunningen daar aan getoetst.
De wet veronderstelt veel samenwerking en samenspraak met betrokken partijen (burgers, belanghebbenden, maar ook
provincie, GGD, waterschap etc). Wellicht verschuift de rol van de raad daarbij meer naar de hoofdlijnen. De in de
Omgevingswet beoogde nieuwe rol van de raad is namelijk om op hoofdlijnen te sturen en om te controleren of
samenspraak goed heeft plaatsgevonden. De uitvoering zal daarbij nog meer bij het college komen te liggen. Het is
echter een politieke keuze of en zo ja hoeveel ruimte de raad en het college aan elkaar toebedelen. De Omgevingswet
geeft bovendien ruimte aan de raad om hierin deels een keuze te maken (de raad kan het vaststellen van
omgevingsplannen bijvoorbeeld delegeren aan het college).
Op 28 november 2016 stuurde het college een informatiebrief naar de gemeenteraad over het proces en de
betrokkenheid van de gemeenteraad bij de invoering van de Omgevingswet. De brief bevat onder meer de aankondiging
van themabijeenkomsten met de raad over de Omgevingswet (met een nadruk op de rol en de bevoegdheden van de raad
in de beleidscyclus) en een voorstel om te komen tot praktische oplossingen om besluiten die voor de komende
raadsverkiezingen (2018) in het invoeringstraject van de Omgevingswet worden genomen, mee te geven aan de nieuwe
raad. Het presidium heeft ingestemd met de planning, zoals opgenomen in de brief van het college.
De Omgevingswet heeft ook als doel om te komen tot vereenvoudiging ten opzichte van de bestaande wet- en
regelgeving. Daarom gaat de Omgevingswet ervan uit dat bij voorkeur gewerkt wordt met algemene regels voor de
leefomgeving. Omdat algemene regels echter niet in alle gevallen toereikend zijn, is soms belangenafweging toegespitst
op een concreet geval nodig. De individuele beoordeling vindt dan plaats in het kader van individueel of gebiedsgericht
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maatwerk binnen de algemene regels (denk aan maatwerkvoorschriften of maatwerkregels, op te stellen door de
gemeente) of bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Afhankelijk van de vraag welke keus de gemeente daarin
maakt, leidt dit tot meer of juist minder toezichts- en handhavingactiviteiten.
Via de omgevingsvisie kan de raad eerder sturen richting de ODH, want de visie werkt door in beleid en uitvoering.
Monitoren en evalueren wordt ook belangrijker voor de raad en daar is medewerking en input van de ODH voor het
Wm-gedeelte voor nodig. Dit kan leiden tot een herijking van de relatie tussen gemeente en ODH.
De in de Omgevingswet bedoelde omgevingsvisie vervangt het instrument structuurvisie (Zoetermeer heeft overigens
geen geldende structuurvisie). Daar moet ook een uitvoeringsprogramma bij gemaakt worden. Als de doelen niet
worden gehaald, dan moet daar een programma op worden gezet om ze alsnog te realiseren. Dat laatste is echter in de
Omgevingswet een rol voor het college, niet voor de raad. Maar de raad moet wel vooraf bedenken of de visie
uitvoerbaar is.
Het primaire doel van de nieuwe Omgevingswet is niet om in de toekomst calamiteiten te voorkomen. Integraal werken
is dat nadrukkelijk wel. Door integraal te werken zouden problemen beter en eerder in beeld moeten komen. Mogelijk
levert dat een positieve bijdrage aan het voorkomen van calamiteiten. Uit het onderzoek blijkt echter dat ambtelijk de
indruk bestaat dat met name de specialistische kennis en continuïteit van de ODH eerder het verschil zullen maken voor
de milieuveiligheid dan de Omgevingswet. Dit houdt geen verband met de kaderstellende en controlerende rol van de
raad.
Maar de grootste verandering qua kaderstelling zit in de zogenaamde bestuurlijke afwegingsruimte. Dit is een
bandbreedte voor aanscherping of verruiming van het wettelijke beschermingsniveau. Onder de Omgevingswet ontstaat
voor overheden meer ruimte om eigen afwegingen te maken over activiteiten in de leefomgeving. Wat een wenselijke
kwaliteit is, varieert per gebied. Rotterdam is niet hetzelfde als Delfzijl en Zoetermeer niet hetzelfde als Apeldoorn. De
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maatschappelijke opgave varieert (krimp of groei, landelijk of stedelijk gebied, etc.). Met uniforme regels kunnen die
niet worden aangepakt. Daarom wordt de afwegingsruimte voor lokale overheden vergroot. Ze kunnen bijvoorbeeld
vaker binnen een bandbreedte soepeler of strengere normen hanteren.23
Normeert een gemeente niets speciaals in het op te stellen omgevingsplan, dan gelden de normen uit het Rijksbeleid.
Het is aan de raad om hierin keuzes te maken. Gemeenten kunnen–in overleg met hun inwoners – per gebied bepalen
welke kwaliteit gewenst is.
In principe is het mogelijk dat de 9 in de ODH vertegenwoordigde gemeenten ander beleid/andere normen willen. Dat
zou bij onvoldoende afstemming een risico voor de milieuveiligheid kunnen opleveren. Een voorbeeld: Alle omliggende
gemeenten hanteren op een bepaalde waarde (zoals de uitstoot van een bepaald gas) een relatief soepele norm binnen de
bandbreedte, terwijl Zoetermeer dat niet doet. Bij een calamiteit in een van de omliggende gemeenten, heeft Zoetermeer
dan eerder te maken met overschrijding van de norm. Immers, de gevolgen van milieu-incidenten overschrijden vaak
gemeentegrenzen.
De VNG stelt dat er vier uitgangspunten zijn om de voordelen van bestuurlijke afwegingsruimte te kunnen realiseren24:
1.

23
24

Integrale, gebiedsgerichte benadering: Een gemeente moet de verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals lucht, water,
bodem, energie en gebouwde constructies, integraal en gebiedsgericht kunnen afwegen. Een gemeente moet voor verschillende
gebiedstypen verschillende gebiedskwaliteiten kunnen definiëren. Een rustige woonwijk is immers iets anders dan een binnenstedelijk
gebied, en agrarisch gebied vraagt om andere afwegingen dan natuurgebied. Zo kunnen gemeenten per gebiedstype de gewenste
kwaliteit voor onder meer lucht, geluid, geur, water en natuur bepalen;

Zie voor meer informatie: www.omgevingswetportaal.nl .
https://vng.nl/files/vng/20150203-bestuurlijke-afwegingsruimte-omgevingswet.pdf .
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2.

3.

4.

Voldoende sturingsmogelijkheden: De instrumenten omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunning moeten gemeenten
voldoende mogelijkheden geven om aan de knoppen te draaien om de gewenste omgevingskwaliteit te bereiken. Dat betekent dat het
omgevingsplan ook het toetsingskader moet zijn voor milieubelastende activiteiten waarvoor de provincie of het Rijk bevoegd gezag is.
De waarden in het omgevingsplan moeten ook doorwerken in provinciale of Rijksvergunningen, tenzij het omgevingsplan door de
provincie of het Rijk wordt gewijzigd;
Programmatische aanpak voor gebiedsoverstijgende milieubelasting: Bij gebiedsoverstijgende milieubelasting, zoals lucht- en
waterkwaliteit, is een programmatische benadering van de verschillende overheden nodig. Gemeenten kunnen dit niet individueel
bepalen.
Dialoog tussen gemeente en provincie: Voor een integrale visie op ontwikkeling, gebruik en beheer van gebieden is een nieuw
samenspel tussen gemeenten en provincies nodig. De decentrale overheden moeten geen beperkingen aan elkaar stellen, maar samen
bepalen wat de kansen voor een gebied zijn. Dit vraagt een andere benadering met meer dialoog tussen gemeenten en provincies.

De in de Omgevingswet voorziene samenspraak moet overigens nog plaatsvinden. Er vindt in Zoetermeer eerst een
nulmeting plaats. Ambtelijk bestaat de indruk dat Zoetermeer al veel aan samenspraak doet. Zo is er een speciale
inspraak-App, een samenspraakgroep, een samenspraakverordening en een burgerpanel. De impact van de te
organiseren samenspraak zou dan ook voor Zoetermeer beperkt zijn.
Wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de ODH vanuit het perspectief van Zoetermeer zal moeten blijken. In
theorie is het mogelijk dat met invoering van de Omgevingswet meer taken naar de ODH gaan (zoals bouw- en
woningtoezicht). Maar dat is niet het doel van de Omgevingswet, al kan hij wel als aanleiding daarvoor worden
gebruikt. Er is géén causaal verband tussen de nieuwe Omgevingswet en taken van de ODH. Het is aan de gemeente
(afhankelijk van de keuze van de raad en gevoed door de omgevingsvisie en het omgevingsplan) om meer taken bij de
ODH neer te leggen.
De voormalige regio Haaglanden, het hoogheemraadschap en de provincie (GGD nog niet) komen inmiddels ambtelijk,
in een regionale projectgroep, bij elkaar om te spreken over grensoverschrijdende thema’s. Dat is een verkenning ter
voorbereiding op het van kracht worden van de Omgevingswet.

Bevindingen onderzoek ODH
(34)

Ambtelijk is er een kwartiermaker Omgevingswet aangewezen. Deze is gestart met het opstellen van een startnotitie,
waarin de projectorganisatie werd beschreven met daarin een kerngroep (SO, VVH, I&A, stadsbeheer en een expert
vanuit het Sociaal Domein) en een werkgroep. Er was ook een communicatieadviseur in de projectgroep
vertegenwoordigd. Er is in het plan nadrukkelijk een rol voor de raad voorzien bij de invoering van de Omgevingswet.
Het idee was om themagewijs de Omgevingswet door te spreken met een klankbordgroep uit de raad. Dit plan werd
voorgelegd aan het seniorenconvent. Na bespreking werd besloten om de Omgevingswet steeds raadsbreed in de
commissievergadering aan de orde te stellen. Dat wordt gedaan vanuit het oogpunt van transparantie en
informatievoorziening aan de gehele raad (in plaats van aan enkelen in een klankbordgroep, zoals in het plan werd
voorzien). Het idee van een klankbordgroep werd dus losgelaten.
De nieuwe Omgevingswet was ten tijde van het rekenkameronderzoek nog relatief onbekend terrein voor de raad. In
januari 2016 was er een algemene informatiebijeenkomst voor raadsleden over de Omgevingswet, verzorgd door de
afdeling Stedelijke Ontwikkeling.
Alle in de ODH deelnemende partijen hebben een groot belang bij een goede taakuitvoering door de ODH, zodat
milieu-incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen.
Volgens een van de beleidsrichtlijnen uit de Nota Verbonden partijen van de gemeente Zoetermeer, dienen de belangen
van de gemeente Zoetermeer en van de ODH samen te vallen. Indien hier geen sprake (meer) van is, zouden de
doelmatigheid, maar ook de doeltreffendheid (en daarmee de milieuveiligheid) in gevaar kunnen komen. Daarom moet
de gemeenteraad hierover door het AB zo spoedig mogelijk en zo duidelijk mogelijk worden geïnformeerd. Deze
beleidsrichtlijn werd echter niet SMART geformuleerd, dus onduidelijk is wanneer er gesproken kan worden van al dan
niet het samenvallen van belangen. En aangezien zich in de onderzoeksperiode geen calamiteiten hebben voorgedaan,
kan de rekenkamercommissie niet vaststellen of aan deze beleidsrichtlijn in Zoetermeer wordt voldaan.

Bevindingen onderzoek ODH
(35)

Hetzelfde geldt voor de te treffen benodigde maatregelen als mocht blijken dat de belangen van de ODH en Zoetermeer
niet meer samen zouden vallen.
Volgens de ODH wordt de zogenoemde aandachtsbedrijvenlijst regelmatig doorgenomen in gesprekken tussen de ODH
en de wethouder25. Daarbij komen alle mogelijke aspecten van milieuveiligheid rond deze bedrijven aan de orde.
Hierover wordt de gemeenteraad echter niet geïnformeerd en daarom kan de raad hier geen rol nemen. De vraag is
echter ook of de raad over de benodigde expertise beschikt om hier inhoudelijk een kaderstellende rol in te vervullen.

25

Bron: geaccordeerd gespreksverslag ODH.

Bevindingen onderzoek ODH
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Bijlage: Normenkader
Nr. norm/aspect

Omschrijving

Bron voor de norm

1. Wat zijn de taken van de ODH en wat is het belang hiervan voor Zoetermeer. Welke beleidskaders zijn er voor de ODH?
-

Dit betreft een feitelijke vraag, waarvoor geen normen werden geformuleerd.

2. Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad van Zoetermeer om controle uit te oefenen op de bestaande beleidskaders?
A





A1: Uit de bij de oprichting van de ODH ingevulde checklist blijkt
welke mogelijkheden de gemeenteraad van Zoetermeer heeft om
zijn kaderstellende en controlerende rol in te vullen.
A2: De raad maakt daadwerkelijk gebruik van zijn mogelijkheden om
invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol.

Ingevulde checklist Verbonden Partijen (bijlage bij Kadernota
Verbonden Partijen).

Art. 24 lid 3 GR ODH: De raden en provinciale staten kunnen hun
zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het
dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze
is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen
bestuur wordt aangeboden.

B



B1:De raad is in staat om zijn zienswijze over de ontwerpbegroting
van de ODH naar voren te brengen.

C



C1: Er zijn duidelijke afspraken over prestaties en budgetten en de
gemeenteraad controleert op de realisatie daarvan.





Het te hanteren governance model (cf Kadernota Verbonden
Partijen 2016) gaat uit van 4 cyclische activiteiten, te weten:
 Sturen betekent vooraf duidelijke afspraken maken
over prestaties en budgetten.
C2: Er zijn maatregelen en procedures gericht op risicobeheersing, de
 Beheersen betekent maatregelen en procedures om
gemeenteraad wordt over de uitwerking daarvan tijdig en volledig
bijsturing mogelijk te maken om zo het gedefinieerde
geïnformeerd en geeft zo nodig opdracht aan de verantwoordelijke
doel te kunnen realiseren. Ook risicobeheersing is hier
wethouder om maatregelen te treffen.
een onderdeel van.
C3: De gemeenteraad heeft inzicht in de rechtmatigheid,
 Verantwoorden betekent inzicht in rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid van de met ODH gemaakte
doelmatigheid en doeltreffendheid en de afspraken hoe

Bijlage: Normenkader
(37)

Nr. norm/aspect

Omschrijving

Bron voor de norm

afspraken en wordt geïnformeerd over afwijkingen van die afspraken.



C4: De gemeenteraad geeft blijk van invulling van haar controlerende
taak richting de ODH.

wordt omgegaan bij afwijkingen hiervan.
Bij toezicht gaat het om de invulling van de diverse
functies: algemeen bestuur, dagelijks bestuur, Raad van
Toezicht, Raad van Commissarissen, Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.

3. Welke mogelijkheden heeft Zoetermeer om de beleidskaders zo nodig aan te passen?
Dit betreft een feitelijke vraag, waarvoor geen normen werden geformuleerd.
4. Hoe is de milieuveiligheid voor Zoetermeer geborgd?
Dit betreft een feitelijke vraag, waarvoor geen normen werden geformuleerd.
5. Hoe is de informatievoorziening richting de gemeente Zoetermeer geregeld?
Dit betreft een feitelijke vraag, waarvoor geen normen werden geformuleerd.
6. Op welke wijze kan de gemeenteraad van Zoetermeer invulling geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol op het beleidsterrein milieu,
gegeven de nieuwe Omgevingswet en de taken van de ODH, ter voorkoming van nieuwe incidenten “a la Sterigenics”
D



D1: De belangen van de gemeente Zoetermeer en van de ODH
dienen samen te vallen. Indien hier geen sprake (meer) van is wordt
de gemeenteraad hierover door het AB zo spoedig mogelijk en zo
duidelijk mogelijk geïnformeerd.

E




D2:De gemeenteraad neemt alsdan de benodigde maatregelen.
E1: Er is een actueel overzicht van de milieutechnische risico’s van
de verbonden partij en een uiteenzetting over de wijze waarop deze
risico’s worden beheerst.



E2: Deze risico’s worden vierjaarlijks geïnventariseerd en periodiek

(Uit beleidsrichtlijn 4, Kadernota Verbonden Partijen) Indien
blijkt dat het belang van de verbonden partij en het belang van
de gemeente Zoetermeer niet met elkaar samenvallen of zelfs
met elkaar conflicteren, is volledige transparantie noodzakelijk
en zullen de AB-leden de situatie zo spoedig en zo duidelijk
mogelijk voorleggen aan het college en de gemeenteraad.
Uit Kadernota Verbonden Partijen inzake sturen en beheersen):
“…dat raden per gemeenschappelijke regeling vierjaarlijks
meerjarige kaders vaststellen. Elementen van deze meerjarige
kaders zijn onder andere de gemeentelijke doelen en/of de
prestaties (diensten/producten) die het openbaar lichaam, de
bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan
de deelnemende gemeente zal leveren, de kosten die daaraan
voor de gemeenten gezamenlijk en voor elke gemeente

Bijlage: Normenkader
(38)

Nr. norm/aspect

Omschrijving
geëvalueerd.

F




F1: Er is sprake van adequate risicobeheersing.
F2: De gemeenteraad wordt over gesignaleerde risico’s en
bijbehorende risciobeheersingsmaatregelen volledig en tijdig
geïnformeerd.

Bron voor de norm
afzonderlijk verbonden zijn, een overzicht van de risico’s van
de verbonden partij en een uiteenzetting over de wijze waarop
deze risico’s worden beheerst (zie artikel 9, tweede lid, sub f
juncto artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten).
Deze plannen vormen ook de basis voor de beoordeling van de
noodzaak om de samenwerking te continueren wanneer een
samenwerking wordt geëvalueerd.
(Uit Kadernota Verbonden Partijen inzake Good Governance)
Beheersen betekent maatregelen en procedures om bijsturing
mogelijk te maken om zo het gedefinieerde doel te kunnen
realiseren. Ook risicobeheersing is hier een onderdeel van.

Bijlage: Normenkader
(39)
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Bestuurlijke nota onderzoek ODH
Inleiding
In haar jaarplan 2016 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek naar de
omgevingsdienst Haaglanden aangekondigd. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is
een zogenaamde Verbonden partij. Het college heeft in het kader van de 213a onderzoeken,
in 2015, het opdrachtgeverschap richting de ODH laten onderzoeken. Nog niet alle
aandachtspunten die naar aanleiding van dat onderzoek werden aangereikt zijn door het
college opgepakt. Zo heeft de gemeente nog onvoldoende zicht op de kwaliteit en efficiëntie
van prestaties. Ook verdient het sturen op maatschappelijke effecten meer aandacht.
Focus van het onderzoek van de rekenkamercommissie is de invulling van de rol van de
raad ter voorkoming van milieu-incidenten. Ook de inwerkingtreding van de nieuwe
Omgevingswet en de ‘zoektocht’ naar de rol van de gemeenteraad daarbij -in relatie tot de
taken en de uitvoering ervan door de ODH- waren, samen met de nog niet opgepakte
aandachtspunten uit het 213a onderzoek uit 2015 naar het opdrachtgeverschap, aanleiding
voor de rekenkamercommissie onderzoek te doen naar de ODH. De rekenkamercommissie
beoogt vanuit die optiek de raad ook een handvat te bieden om tot rolinvulling te kunnen
komen in beleidsmatige zin: welke kaders kunnen de raadsleden meegeven, op welk
moment kunnen ze invloed hebben, kunnen ze zich met de ODH voorbereiden op de nieuwe
Omgevingswet? Dit alles om de grip op het lokale milieu en duurzaamheidsterrein te
versterken, bezien vanuit het perspectief van de raad.

Conclusies
De rekenkamercommissie trekt op basis van de analyse van de nota van bevindingen de
volgende conclusies:

Conclusie 1: Er is weinig belangstelling vanuit de raad voor de taken die de ODH
uitvoert.
De raad is afstandelijk als het gaat om het vaststellen van zienswijzen bij
conceptbegrotingen van de ODH. Die worden in Zoetermeer ambtelijk voorbereid en zonder
debat met algemene stemmen afgedaan in de raad. De raad neemt bij het vaststellen van de
zienswijze overigens geen kennis van het verslag van de rekeningcommissie van de ODH,
terwijl dit wel tijdig voorhanden is en belangrijke informatie voor sturing bevat.
Conclusie 2: Voor zover sprake is van sturing door de raad, heeft dit vrijwel
uitsluitend betrekking op de financiën en niet op het milieu en duurzaamheidsterrein.
De raad toont weinig belangstelling voor de ODH. In het verleden getoonde interesse vanuit
de raad ging vanaf de oprichting van de ODH vooral over reservevorming, de manier waarop
tegenvallers en meevallers worden afgerekend onder de deelnemers, mogelijkheden voor
taakstelling (bezuiniging) en over het instellen van een rekeningcommissie. Van inhoudelijke
sturing van de ODH op milieuveiligheid door de raad is geen sprake. Aangezien sprake is
van verlengd bestuur in een beleidsarme uitvoeringsorganisatie, is dat ook begrijpelijk. Dit
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neemt niet weg dat ook de beleidskaders die de gemeente Zoetermeer heeft opgesteld,
relevant zijn voor de taakuitvoering door de ODH. De belangrijkste van die beleidskaders
zijn:
- Voor bodem: de nota VTH 2014 - 2017, vastgesteld door GS op 17 december 2013;
- Het Vergunningen-, Toezicht en Handhavingsbeleid 2015-2018 'Pionieren in de
bebouwde omgeving, 'vastgesteld op 7 juli 2015;
- Het Actieplan Geluid- en Luchtkwaliteit; d.d. 16 november 2009;
- Het Geactualiseerd actieplan geluid;
- Het Hogere waarden beleid; d.d. 29 september 2009;
- De Nota Evenementenbeleid, vastgesteld in april 2004;
- Het Programma Duurzaam Zoetermeer 2030 , oorspronkelijk vastgesteld in 2007.
De ODH kan bijvoorbeeld gevraagd om – in aansluiting op het Programma Duurzaam
Zoetermeer 2030 – energiescans uit te voeren bij bedrijven, kantoren en winkels.
Conclusie 3: De Omgevingswet leeft nog niet breed bij de raad. Deze wet biedt echter
gerichte mogelijkheden voor kaderstelling, ook op het gebied van milieu en daarmee
ook voor de taakuitvoering door de ODH, ook nu al.
De raad toont zich nog niet actief betrokken bij de ontwikkelingen richting Omgevingswet
In de nieuwe Omgevingswet worden de wetgeving en regels voor ruimte, wonen,
infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld. Daardoor kan de fysieke leefomgeving
meer samenhangend worden benaderd. Voor gemeenten ontstaat meer afwegingsruimte
voor aanscherping of verruiming van het wettelijke beschermingsniveau.
De beoogde rol van de raad is om op hoofdlijnen te sturen en te controleren of samenspraak
goed heeft plaatsgevonden. De Omgevingswet vereist het opstellen van een omgevingsvisie
en een omgevingsplan. In de omgevingsvisie worden keuzes gemaakt voor gebiedstypen
met elk eigen milieukwaliteiten en een eigen gebruiksruimte. Het is aan de gemeenteraad
om door kaderstellende uitspraken keuzes te maken en daarmee richting te geven aan
ruimtelijke ontwikkelingen. Deze keuzes worden vervolgens geborgd in een omgevingsplan;
hieraan zullen vergunningen worden getoetst en toezicht en handhaving moet hierop worden
afgestemd. Dit zal ook de taken van de ODH raken.
Het college heeft inmiddels een planning opgesteld voor het proces naar de invoering van de
Omgevingswet. In deze planning geeft het college aan hoe en wanneer zij de raad hierbij wil
betrekken.
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Aanbevelingen aan de raad
Op basis van de in de vorige paragraaf getrokken conclusies doet de rekenkamercommissie
een aantal aanbevelingen.

Aanbeveling 1: Maak binnen de beperkte sturings- en controlemogelijkheden die de
aard van de samenwerking met de ODH biedt optimaal gebruik van de mogelijkheden.
Naast de aandacht voor de financiën kan de raad doelen stellen op het gebied van
duurzaamheid en milieu, die uitgewerkt kunnen worden in een opdracht richting de ODH. De
doelmatigheid van de ODH kan alleen worden beoordeeld tegen de achtergrond van de
gestelde doelen. De gemeenteraad kan jaarlijks in het voorjaar een zienswijze op de
conceptbegroting van de ODH kenbaar maken. Deze biedt een goed moment voor een
bespreking van doel (taakstelling) en doelmatigheid van de ODH.
Aanbeveling 2: Benut de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt optimaal
door veel aandacht te geven aan de omgevingsvisie en bespreek daarbij de gevolgen
voor de taakuitvoering die van de ODH wordt gevraagd.
In de omgevingsvisie worden richtinggevende keuzes gemaakt die doorwerken in het
omgevingsplan. Het college heeft de raad een planning voorgelegd om deze tijdig te
betrekken bij de invoering van de Omgevingswet. De rekenkamercommissie adviseert de
raad actief gebruik te maken van de mogelijkheden om door kaderstelling richting te geven
aan de omgevingsvisie. Deze visie zal doorwerken in beleid en uitvoering.
Bij het vaststellen van de omgevingsvisie verdient het aanbeveling om expliciet te bespreken
wat deze betekent voor de taken die aan de ODH worden opgedragen.
Daarnaast is een belangrijke rol van de gemeenteraad om te controleren of samenspraak
goed heeft plaatsgevonden. Ook dit vraagt om een voortdurende betrokkenheid van de raad
bij de invoering van de Omgevingswet.

Aanbeveling 3: Geldende bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan. Pas
bestemmingsplannen aan aan de omgevingsvisie die de komende jaren wordt
ontwikkeld en maak ze daarmee tot toekomstbestendige locatiegerichte bouwstenen
van het omgevingsplan.

Aanbeveling aan het college
Breng de raad in positie en blijf de raad goed informeren over de verandering van
rollen en verantwoordelijkheden. Zorg voor een soepele overgang.
De wethouder heeft hierover in november 2016 een memo naar de raad gestuurd, waarin hij
het proces uiteen zet naar de invoering van de Omgevingswet en de momenten en wijze
waarop hij de raad hierbij wil betrekken. Daarbij geeft de wethouder aan rekening te houden
met de gemeenteraadsverkiezingen en ervoor zorg te willen dragen dat de nieuwe raad de
definitieve keuzes over de omgevingsvisie maakt.
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Bestuurlijke reactie

> Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
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Datum

Onderwerp: Bestuurlijke reactie op het rapport “Omgevingsdienst Haaglanden”

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Bijlagen

Geachte leden van de rekenkamercommissie,
Het college heeft met waardering kennis genomen van het onderzoek dat u met betrekking
tot de Omgevingsdienst Haaglanden (verder ODH) heeft uitgevoerd. Onderstaand treft u een
korte reactie aan op de aanbeveling die gericht is tot het college.
Aanbevelingen voor het college:
De aanbeveling voor het college is als volgt:
“Breng de raad in positie en blijf de raad goed informeren over de verandering van rollen en
verantwoordelijkheden. Zorg voor een soepele overgang.”

Reactie college.
Het college deelt de mening dat de raad goed geïnformeerd moet worden over de
veranderingen van rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de invoering van
de Omgevingswet.
Het is dan ook met die reden dat de raad in november 2016 een memo heeft ontvangen
over het proces van betrokkenheid van de raad bij de invoering van de Omgevingswet. In
dit memo wordt het proces beschreven om te komen tot het bepalen van de ambities bij
het invoeren van de Omgevingswet.
Verder benadrukken wij dat de ODH zelf ook voorbereidingen treft ten aanzien van de
invoering van de Omgevingswet.
Op dit moment ontwikkelt de ODH een Koersplan 2017 – 2020. Één van de doelen van
dit Koersplan is het richting geven aan de ontwikkelopgave van de ODH in aanloop naar
de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Als laatste willen wij graag ingaan op het onderzoeksrapport zelf.
Aangegeven wordt dat er bij de gemeente geen overzicht is van inrichtingen die onder de
werking vallen van het Besluit risico’s zware ongevallen. Dit soort bedrijven zijn niet in

Zoetermeer aanwezig. Wel zijn er bedrijven gevestigd die vallen onder de werking van
het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
Deze inrichtingen zijn bekend bij de gemeente en opgenomen in de daarvoor geldende
bestemmingsplannen.
De inrichtingen op de genoemde aandachtsbedrijvenlijst zijn ook bekend en worden
regelmatig op bestuurlijk niveau besproken. Het klopt dat de lijst niet als zodanig wordt
besproken. Afgesproken is dat de lijst twee keer per jaar afzonderlijk wordt besproken.
De toezegging om de beraadslagingen van het Algemeen Bestuur schriftelijk aan de raad
te doen toekomen, wordt door de gemeente wel degelijk gedaan. De laatste
terugkoppeling is op 17 november 2016 geweest. De eerstvolgende terugkoppeling zal
eind juni plaatsvinden.
Een dergelijke terugkoppeling is maar twee keer per jaar aangezien het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden niet vaker bij elkaar komt.
Verder wordt in het rapport aangegeven dat het college nog niet alle aandachtspunten
1
heeft opgepakt die naar aanleiding van het onderzoek over het opdrachtgeverschap dat
in 2015 is gehouden, zijn genoteerd.
Dit beeld is naar onze mening niet juist. De samenwerking met de Omgevingsdienst
Haaglanden verloopt steeds beter en gestroomlijnder.
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
De secretaris,

de burgemeester,

Drs. H.M.M. Koek

Ch. B. Aptroot

1

Rapport “Het opdrachtgeverschap van de gemeente Zoetermeer richting de
Omgevingsdienst Haaglanden”, 21 mei 2015, een onderzoek in het kader van artikel
213a van de gemeentewet.

