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Aanbiedingsformulier voor AB 
 

Bijlage bij agendapunt 6 

Datum  13 juli 2020 

Onderwerp Midterm voortgang Strategienota 2018 – 2021 Kenmerk:  2020001235 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Besluitvormend 

Toelichting door Marlies Krul-Seen  

Bijlagen Voortgangsrapportage Strategienota 2018 – 2021  

 
Besluitpunten bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de Voortgangsrapportage 
Strategienota 2018 – 2021. 
 
Aanleiding 
De Strategienota is vormgegeven in nauwe samenwerking met de deelnemers van de 
Omgevingsdienst en vastgesteld in het algemeen bestuur op 29 januari 2018. De strategie is 
gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking, verbeteren van de bedrijfsvoering 
en financiële positie van de dienst en het oppakken van enkele grote inhoudelijke thema’s.  
In de Strategienota is deze koers op hoofdlijnen beschreven en gebundeld in 7 speerpunten.  
Inmiddels zijn we halverwege en wordt aangegeven in hoeverre de dienst op koers ligt.  
 
(Wettelijk) kader 
Niet van toepassing 
 

Inhoudelijke toelichting 
De uitvoering van de Strategienota gebeurt onder verantwoordelijkheid van het management 
van de dienst. Er zijn zeven speerpunten, die verdeeld zijn in drie pijlers: 
 

Pijler Speerpunt 

Duurzaamheid en energie 1. Duurzaamheid en energie 

Omgevingswet 2. Omgevingswet 

Ontwikkeling van de dienst 3. Kwaliteit 

4. Kennisinstituut 

5. Optimale samenwerking in de regio 

6. Eigenaarschap en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer 

7. Stabiele en (financieel) gezonde dienst 

 
De speerpunten zijn zeer verschillend van karakter en aard, waardoor een algehele conclusie 
op de voortgang lastig is te geven. Voor wat betreft de Omgevingswet komt de daadwerkelijke 
inwerkingtreding (nu gesteld op 1 januari 2022) dichterbij. De voorbereidingen verlopen 
volgens schema. Het speerpunt Duurzaamheid kent een andere dynamiek. Naast de inzet in 
het kader van het regionale Energieakkoord werkt de dienst hard om de gemeenten te 
ondersteunen en te bedienen in de duurzaamheidsdoelen die door de gemeenten zijn gesteld. 
Ook is de dienst bezig de veranderende eisen in de wetgeving ten aanzien van bedrijven op 
duurzaamheidsgebied te implementeren en uit te voeren. Tot slot werkt de dienst aan de 
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overige speerpunten onder de pijler Ontwikkeling van de dienst. Veel actiepunten zijn 
inmiddels ingebed in onze reguliere werkwijze of zijn al afgerond. De overige actiepunten 
lopen conform planning.  
 
Midterm-actiepunten 
De in 2018 opgestelde 10-puntennotitie is gelinkt aan de voortgang van de Strategienota. In 
hoofdstuk 8 is de voortang gegeven op de 10 punten; zeven van de tien punten zijn inmiddels 
afgerond. Daarom zijn in hoofdstuk 9 midterm-actiepunten benoemd, waarmee de dienst in 
2020 en 2021 volop aan de slag gaat. De midterm-actiepunten zijn:  
1. (Nieuwe) Huisvesting goed regelen 
2. Opstellen Strategisch personeelsplan 
3. Actualisatie van de producten-diensten-catalogus (PDC) 
4. Actievere deelname aan ODNL 
5. Effectiever organiseren voorbereiding bestuursvergaderingen 
6. Aansluiten bij Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 
7. Doorontwikkeling GEO/GIS-applicatie 
 
Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de Voortgangsrapportage 
Strategienota 2018 – 2021. 
 
Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 13 juli 2020, 
 
de voorzitter,      de secretaris,  
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian    M.E. Krul-Seen 


