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Onderwerp:  

Uitvoeringsovereenkomst en Uitvoeringsprogramma 2017 ODRU-Woerden 
 

Kennisnemen van: 

 
Kennisnemen van de vaststelling van de Uitvoeringsovereenkomst en het Uitvoeringsprogramma 2017 van 
de ODRU.  
 

Inleiding: 

 
Jaarlijks wordt een Uitvoeringsovereenkomst en Uitvoeringsprogramma ODRU-Woerden opgesteld voor de 
uitvoering van milieutaken. De raad wordt in deze RIB geïnformeerd over de vaststelling hiervan.  
 

Kernboodschap: 

Jaarlijks wordt een Uitvoeringsovereenkomst en Uitvoeringsprogramma ODRU-Woerden opgesteld voor de 
uitvoering van milieutaken.  
 
Scherpere keuzes maken 

Per 1.1.2016 is Woerden 10% terug gegaan in het contract en daarnaast zijn er ook meer 
duurzaamheidsuren ingepast. Er zijn hierdoor minder uren beschikbaar voor reguliere taken. Bij het 
opstellen van het Uitvoeringprogramma 2017 zijn binnen de contracturen gerichte keuzes gemaakt waar op 
in te zetten. Evenals in 2016 zijn er met name voor het taakveld Toezicht en Handhaving scherpere keuzes 
gemaakt. Het toezicht op de minst risicovolle bedrijven is verminderd of enige tijd uitgesteld. Er is sprake 
van een afgewogen risico om binnen het beschikbare totaalbudget te blijven.  
 
Bij onverwachte ontwikkelingen moet samen met ODRU gekeken worden waar ruimte binnen het 
uitvoeringsprogramma kan worden gevonden. Waar nodig worden prioriteiten verlegd. Extra opdrachten 
aan ODRU moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.  
 
Markt trekt aan 

Ook speelt de ontwikkeling dat de markt begint aan te trekken waardoor meer milieuadviezen nodig zijn.  
De ontwikkeling van de ureninzet wordt aan de hand van de kwartaalrapportages, en waar nodig ook 
maandelijks, nauw gevolgd. Voorzien wordt dat door het aantrekken van de markt een essentiële 
overschrijding gaat ontstaan van de uren vergunningverlening en advisering ROM (ruimtelijke ordening en 
milieu). De uren voor ROM kunnen worden doorbelast naar initiatiefnemers, maar dit geldt niet voor de uren 
vergunningverlening.  
 
Wanneer deze extra ureninzet niet meer kan worden opgevangen binnen andere taakvelden in het 
uitvoeringsprogramma en er een overschrijding ontstaat, dan wordt dit meegenomen naar de 
bestuursrapportage.  



 

Financiën: 

  
Het Uitvoeringsprogramma 2017 is opgesteld binnen de Begroting 2017 gemeente Woerden beschikbaar 

gestelde middelen voor de uitvoering van milieutaken. In de merenjarenraming van de gemeente is 

rekening gehouden met een bedrag van € 1.152.456 (13.679 contracturen x € 84,25).  
 

In de Begroting 2017 ODRU is rekening gehouden met een bijdrage van € 1.152.456 van de gemeente 
Woerden. In het Uitvoeringsprogramma 2017 ODRU-Woerden gaat het in totaal om 13.679 contracturen  

(€ 1.152.456) ten laste van het milieubudget en 1.105 projecturen (€ 93.096) ten laste van andere 

gemeentelijke budgetten  of subsidies.  

 

UITVOERINGSPROGRAMMA 2017  UREN BEDRAG DEKKING 

    

Gegarandeerde uren 2017 (contract) 13.679 uur € 1.152.456 Milieubudget 

    

Projecturen 2017:   1.105 uur € 93.096  

- Energierapporten EED-bedrijven 200 uur € 16.850 Subsidie gemeentefonds 

- Indirecte lozingen 110 uur  € 9.268 Milieubudget 

- Archeologie (onderzoekagenda) 115 uur € 9.689 Erfgoedbudget  

- Archeologie (Limes) 20 uur € 1.685 Erfgoedbudget 

- Bodeminzet Defensie-eiland 150 uur € 12.638 Budget Defensie-eiland 

- Bodeminzet GGB  240 uur  € 20.220 Budget GGB en subsidie 

- Project zwerfafval 180 uur € 15.165 NEDVANG-subsidie 

- Project Groen doet Goed 60 uur € 5.055 Budget Visie op educatie 

- Duurzaam Voedsel 30 uur € 2.528 Duurzaamheidsbudget 

    

TOTAAL 14.784 UUR € 1.245.552  

    

Werkbudget NME  € 16.328 Milieubudget 

 

 

Vervolg: 

 
Waar nodig wordt de raad tussentijds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.  
 

Bijlagen: 

N.v.t. 

 
 

De secretaris 
 
 
 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 
  
 

 

De burgemeester, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 
 
 
 


