
Generaal Urquhartlaan 4

6861 GG  Oosterbeek

Postbus 9100

6860 HA  Oosterbeek

Telefoon (026) 33 48 111

Fax (026) 33 48 310

Internet www.renkum.nl

IBAN NL02BNGH0285007076

KvK 09215649

Aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio 

Arnhem

De heer ing. J.B.H. Robben 

Postbus 9200

6800 HA Arnhem

Datum Onderwerp

22 mei 2017 Jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017 en de ontwerp 

Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

ODRA 2018-2021

Geacht bestuur,

Op 14 april heeft u ons de Jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017 en de ontwerp 

Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem toegestuurd. 

Naar aanleiding hiervan willen wij de volgende zienswijze indienen tegen de ontwerp 

Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021: 

Uitvoeren van taken op grond van de Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe natuurbeschermingswet in werking getreden. Door de 

inwerkingtreding van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het onderdeel 

natuur in de omgevingsvergunning en voor het toezicht en handhaving hierop. Hoewel gemeenten 

eerder ook al een loketfunctie hadden voor natuur werd daar in praktijk weinig invulling aan 

gegeven. Door de nieuwe natuurbeschermingswet en de ambitie van de provincie Gelderland om 

de taken voortaan geheel volgens de wet uit te voeren, lijkt het voor gemeenten en 

omgevingsdienst nu een natuurlijk moment om de bescherming van de natuur goed te borgen. 

Hierbij kan gekozen worden voor twee varianten de “ambitieuze variant” (bijdrage aan ODRA 

€56.000) en de “lichtere variant” (geschatte bijdrage aan ODRA €49.500). Binnen de gemeente 

Renkum moet echter nog bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van het gewenste 

ambitieniveau. Daarom kunnen wij nu nog niet instemmen met een bijdrage van €56.000 voor de 

uitvoering van deze taken.

Uitvoeren van taken op het gebied van energie.

Ook kunnen wij nu nog niet akkoord gaan met de extra kosten die in de begroting zijn opgenomen 

voor de uitvoering van de energietaken. Deze kosten vloeien voort uit een breder project van het 

Gelders Energie Akkoord (GEA). De GEA tafel “Energiebesparing en –opwek bedrijven” heeft 

namelijk de zogenoemde Gelderse aanpak voor de Wet Milieubeheer ontworpen. Het idee is dat we 

samen met VNO-NCW Gelderland en MKB Midden zorgen dat bedrijven waarvoor erkende 
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maatregelenlijsten bestaan, in 2020 minimaal voldoen aan wat wettelijk is voorgeschreven. 

Daarvoor is een integrale en gecoördineerde aanpak van communicatie, stimulering en handhaving 

nodig.

Vanuit het GEA wordt aan gemeenten, in het verlengde van hun steun aan het GEA, gevraagd om:

- De Gelderse aanpak ten aanzien van de Wet Milieubeheer te onderschrijven.

- In te zetten op alle drie de sporen brede communicatie, stimulering en handhaving

- Daarvoor middelen te reserveren op de begroting.

- Afspraken te maken in de regio en met de omgevingsdienst(en) over coördinatie en een 

gezamenlijke registratie voor het afstemmen van stimulering en toezicht/handhaving binnen de 

gemeente.

Voor de gemeente Renkum is berekend dat de uitvoering van het totale project (communicatie, 

stimulering en handhaving) voor drie jaar ongeveer €71.000 bedraagt. Hiervan moet de gemeente 

ongeveer €56.000 betalen, waarvan €26.700 voor handhaving. De rest wordt betaald door de 

provincie. Wij hebben op dit moment nog geen bestuurlijke uitspraak gedaan over het beschikbaar 

stellen van extra financiële middelen voor deelname aan dit project van het GEA. Daarom kunnen 

wij nu nog niet instemmen met de Renkumse bijdrage, die voor de uitvoering van dit project in de 

Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 van de ODRA is opgenomen. 

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte A.M.J. (Agnes) Schaap
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