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Geacht bestuur,

Op 15 april heeft u ons de begroting 2023 en meerjarenraming tot 2026 en de jaarstukken 2021 

van de Omgevingsdienst Regio Arnhem toegestuurd. 

Allereerst willen wij onze complimenten uitspreken over hoe de ODRA het afgelopen jaar de 

werkzaamheden voor ons heeft uitgevoerd. Dat was zeker gezien de coronapandemie en de krappe 

arbeidsmarkt niet altijd makkelijk, maar de ODRA heeft het toch voor elkaar gekregen. Wij zien er 

dan ook naar uit om samen met de ODRA te blijven werken aan een gezonde, veilige en duurzame 

leefomgeving voor onze inwoners.

De jaarstukken 2021.

Wij kunnen ons vinden in de besteding van het positief exploitatieresultaat voor werkzaamheden 

ten behoeve van de omzetting naar milieubelastende activiteiten. Ook kunnen wij ons vinden in het 

besluit om de niet besteedde middelen van de Regionale Verkeers- Milieukaart/ORM (€51,586) 

terug te laten vallen aan de partners.  

De begroting 2023 en meerjarenraming tot 2026.

Ten aanzien van de begroting willen wij opmerken dat wij het waarderen dat het u weer gelukt is 

om, ondanks de inflatie en de loonstijgingen in de CAO, het uurtarief niet te verhogen.  

Wel willen wij, net als de afgelopen twee jaar, onze zorgen uitspreken over de begroting. In de 

begroting staan namelijk een aantal risico’s en onzekerheden genoemd die wel grote financiële 

gevolgen voor onze gemeente kunnen hebben. Het gaat dan onder andere om:
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 De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Recent is hierover een onderzoek verschenen 

wat door u nog gevalideerd en doorgerekend gaat worden. Wij gaan ervan uit dat u uw 

bevindingen hierover zo spoedig mogelijk met ons deelt.

 Bodem. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de overheveling van het budget van provincie naar 

gemeenten eruit komt te zien en of dit dus effect gaat hebben op de kwaliteit van de 

uitvoering. 

 Stikstof. Door een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem kan de vrijgespeelde 

stikstofruimte die is ontstaan door het verlagen van de maximumsnelheid niet zomaar ingezet 

worden voor vergunningverlening. Wij vragen ons af hoe groot het effect van deze uitspraak is 

op de werkprogramma’s van de partners en of u voldoende in staat bent dit op te vangen met 

behulp van de dynamische capaciteitsplanning. 

 De nieuwe huisvesting en het in eigen beheer nemen van de ICT-apparatuur en netwerk. 

Dit levert een mooie besparing op. Wij maken ons echter wel zorgen over de ontvlechting met 

de Connectie. Wij zouden van u graag meer duidelijkheid krijgen hoe deze eruit gaat zien en 

wat dit financieel voor ons betekent.

 De extra inhaalslag voor archivering. De financiële consequenties voor deze inhaalslag zijn op 

dit moment nog niet voldoende duidelijk, maar kan wel gaan leiden tot een extra bijdrage aan 

de ODRA. 

 De Omgevingswet. Inmiddels is er al veel gedaan voor de invoering van de Omgevingswet. Wij 

kunnen ons echter wel voorstellen dat pas in 2023 echt duidelijk wordt welke impact deze wet 

op het werk van de ODRA heeft en wat dit financieel voor ons betekent. 

Wij verzoeken u dan ook de financiële effecten van de hierboven genoemde punten zo snel als 

mogelijk in beeld te brengen en de raden hierover over te informeren. 

Met in achtneming van bovengenoemde opmerkingen kunnen wij instemmen met de begroting 

2023 en meerjarenraming tot 2026. 

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier, de voorzitter,

J (Juul). Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap
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