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Schriftelijke vragen over de financiële situatie van de ODG 

Geachte mevrouw Dijkstra, 

In uw brief van 18 november jl. stelt u ons schriftelijke vragen over de financiële situatie van de 
Omgevingsdienst Groningen (ODG). Onderstaand beantwoorden wij uw vragen. 

1. Hoe beoordeelt u het artikel "slechte cijfers Omgevingsdienst" d.d. 17 november 2017 in het DvhN? 

Antwoord: De boordeling van een krantenartikel is niet aan ons college. 

2. is er inderdaad sprake van financiële tekorten bij de omgevingsdienst? 

Antwoord: Ja. Op 1 december jl. heeft een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de 
Omgevingsdienst Groningen (ODG) plaatsgevonden. In die vergadering zijn diverse agendapunten met 
bijbehorende stukken besproken, waaronder de Najaarsrapportage 2017, aanpak van de directeur a.i. en een 
externe scan van het Leefomgevingssysteem (LOS). Het LOS is een automatiseringssysteem dat door de ODG 
Groningen en RUD Drenthe(RLIDD) wordt gebruikt. Op basis van de Najaarsrapportage 2017 is de prognose 
voor de rekening 2017 dat er een tekort ontstaat van € 460.000, dit is ruim € 300.000 meer dan bij de 
voorjaarsrapportage 2017 werd voorzien. Dit tekort is vooral incidenteel van aard. Hierbij moet worden gedacht 
aan externe kosten voor onderzoek, juridische zaken en werving en selectie en hogere kosten voor inhuur van 
management. 

Daarnaast is op basis van de externe scan van het LOS besloten tot de "herimplementatie" van het 
automatiseringssysteem. Dit moet beter worden toegesneden op de werkprocessen, vereenvoudigd en 
gebruiksvriendelijker worden gemaakt en vooral dienen de gebruikers (zowel bij de ODG , RUDD als bij 
opdrachtgevers) meer en beter in het gebruik te worden geschoold. De kosten hiervan worden voor beide 
diensten samen geraamd op € 1,2 miljoen incidenteel. De helft hiervan is toe te rekenen aan de ODG. 

Het AB heeft in zijn vergadering van 1 december jl. besloten in te stemmen met het voorstel om van het 
geprognosticeerde tekort van € 460.000, € 160.000 ten laste te brengen van de algemene reserve van de ODG 
en het resterende bedrag van € 300.000 met een eenmalige bijdrage van de deelnemers te financieren, omdat 
anders de algemene reserve beneden het vereiste en afgesproken niveau zal komen. Tevens is besloten in te 
stemmen met het voorstel de noodzakelijke nieuwe uitgaven voor het automatiseringssysteem (€ 600.000) te 
financieren door een aanvullende bijdrage van de deelnemers. 
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Wij hebben besloten de gevraagde aanvullende provinciale bijdrage van € 430.289, ten laste van de 
begrotingsruimte 2018, aan te merken als knelpunt aanvaard beleid en dit voorstel mee te nemen bij de 
integrale afweging in het kader van de Voorjaarsnota 2018. 

3. Hebben genoemde tekorten ook negatieve invloed op de bedrijfsvoering? 

Antwoord; Nee. De hogere kosten worden gemaakt om de bedrijfsvoering te professionaliseren en om hiermee 
het risico op termijnoverschrijding te minimaliseren. 

4. Eerder is genoemd dat wettelijke termijnen incidenteel niet gehaald werden, is er nu sprake van een 
toename? 

Antwoord: Dat is onbekend. Aangezien het LOS nog niet optimaal werkt, kunnen wij momenteel geen uitspraak 
doen of er een toe- of afname is van het niet halen van de wettelijke termijnen. Gezamenlijk met de DDG  
zetten wij ons in om termijnoverschrijdingen in de toekomst te voorkomen. De "herimplementatie" van het LOS 
zal hier een bijdrage aan moeten leveren. 

5. Is berichtgeving aanleiding voor nadere afspraken met de Omgevingsdienst? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Nee. Er is geen reden voor nadere of andere afspraken met de ODG over de financiën. Wij 
overlegden en overleggen daarover geregeld met het management van de ODG. 

6. Kunnen provinciale staten geïnformeerd worden via een voorgangsrapportage? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Provinciale Staten worden periodiek via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd en aanvullend indien 
hiertoe aanleiding is. 

Tot slot zijn in de commissievergaderingen BFV van 27 september 2017 respectievelijk 8 november 2017 
toezeggingen gedaan Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 
implementatie van het verbeterplan en de prioriteiten voor de komende jaren. Als bijlagen bij deze brief zijn 
derhalve een stand van zaken notitie Verbeterplan (bijlage 1) en de Kaderbrief 2019 (bijlage 2) bijgevoegd. De 
stukken zijn in de AB-vergadering van 1 december j.l. besproken respectievelijk vastgesteld. De AB-stukken zijn 
ook te raadplegen op de website van de ODG (www.od-qroninqen.nl). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

/Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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