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Groningen, 18 november 2017 

 

Betreft: Schriftelijke vragen financiën op orde Omgevingsdienst Groningen   

 

 

Geacht College, 

 

Op donderdag 16 november 2017 verscheen een artikel in het Dagblad van het Noorden genaamd 'Slechte cijfers 

Omgevingsdienst', over diens tegenvallende financiële situatie. Het is niet de eerste keer dat er negatieve 

berichtgeving rondom de Omgevingsdienst Groningen (hierna: ODG) wordt gepubliceerd. De VVD-

Statenfractie vindt deze ontwikkeling zorgelijk. 

 

Over de Omgevingsdiensten:  

Met ingang van 1 januari 2014 voeren 12 provincies en 393 gemeenten op een groot deel van het milieugebied 

niet langer zelf de taken uit bij vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken). De uitvoering is op 

afstand gezet en ondergebracht bij 29 omgevingsdiensten die samen een landsdekkend stelsel vormen. Het 

hoofddoel van deze gezamenlijke taakuitvoering is de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving 

op het gebied van milieu te verbeteren. 

Met de Omgevingsdienst Groningen moet de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren, doordat de kennis en 

ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Groninger gemeenten en de provincie op één plek 

gebundeld zijn. De Omgevingsdienst werkt vooral in opdracht en op het grondgebied van de Groninger 

gemeenten en de provincie Groningen. Voor de externe veiligheid van met name grote chemiebedrijven is 

Noord-Nederland het verzorgingsgebied. 

 

Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van 

milieu en ruimtelijke ordening. Bovendien komt er een (weliswaar uitgestelde) Omgevingswet in 2021 aan, waar 

de omgevingsdiensten veel meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en de organisatiecultuur op orde moet zijn. 

In het kader hiervan stellen wij u de volgende vragen: 

 

1. Hoe beoordeeld u het artikel “slechte cijfers Omgevingsdienst” d.d. 17 november 2017 in het DvhN? 

1. Is er inderdaad sprake van financiële tekorten bij de omgevingsdienst? 

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

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

toename? 

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

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

   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Laura Dijkstra 

 

 

Statenlid VVD Statenfractie - Provincie Groningen 
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