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Inleiding 
 
In de omgevingsdiensten zijn de uitvoering en samenwerking op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH) in het omgevingsrecht belegd. Samenwerking kan opgevat worden als 
een toverwoord – de oplossing voor veel problemen – maar het is tegelijkertijd een lastige opgave. 
Met samenwerking kun je ontegenzeggelijk meer bereiken, maar in je eentje gaat het allemaal sneller.  
 
Deze bijeenkomst dient om u als PS-leden mee te nemen in uw relatie met de Brabantse 
omgevingsdiensten. Doel is om inzicht te geven wat nodig is om succesvol te kunnen zijn in de 
samenwerking. De omgevingsdiensten zijn bijzondere organisaties. Het zijn wettelijk in het leven 
geroepen entiteiten waarvoor de verplichting geldt bij het bevoegde gezag om bepaalde VTH-taken 
in te brengen. Het bijzondere is gelegen in het feit dat de bevoegde gezagen klant (opdrachtgever) 
en eigenaar tegelijk zijn. Hoe daarmee om te gaan?  
Samenwerken en de uitvoering beleggen in een omgevingsdienst roept dus veel vragen op: welke 
organisatie gaat waarover, hoe zit het met de kwaliteit van de uitvoering, wie legt er verantwoording 
af, en aan wie? Het gaat dan om sturen, beheersen, verantwoorden en toezien op VTH-taken. De 
governance. 
 
Werkwijze  
Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de zeven meest in het oog springende aspecten van 
governance bij omgevingsdiensten. Een actief en juist besef van deze aspecten draagt bij aan goed 
bestuur en toezicht bij de samenwerking in omgevingsdiensten. Het overzicht heeft het karakter van 
een naslagdocument dat kan helpen bij de vraag hoe zit het ook al weer.  
 
De zeven aspecten van governance zijn systematisch opgebouwd. Op 19 januari jl. zijn in een 
oriënterende bespreking met de PS-woordvoerders VTH de wensen opgehaald die er leven om meer 
grip te krijgen op de omgevingsdiensten. We presenteren deze wensen, het theoretisch kader en 
geven inzicht in de bestaande situatie op de verschillende aspecten. Ten slotte is aangegeven waar de 
mogelijkheden en onmogelijkheden liggen om aan de wensen en kaders invulling te geven. 
 
Om het overzicht meer beeld en geluid te geven, is het vertaald naar het perspectief van u als PS-lid in 
een infographic. De infographic gaat over de samenwerking, knoppen en rollen. Aan welke knoppen 
kunt u wel en niet draaien, welke rollen heeft u wel en welke niet, en ten slotte wat betekent 
samenwerking waarbij het er uitdrukkelijk om gaat om aan te geven wat u wilt. 
 
U heeft eerder aangegeven kennis te willen nemen van het rapport ‘Bewust van kwaliteit’ over de 
evaluatie van de wet VTH dat door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgesteld. Via deze 
link komt u bij de kamerbrief alsook het betreffende rapport.  
De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat het VTH stelsel staat als zodanig: de wet VTH heeft in 
korte tijd geleid tot een robuuste uitvoeringspraktijk die een blijvende impuls heeft gegeven aan de 
uitvoeringskwaliteit van de VTH-taken. Als aanbevelingen is ondermeer meegegeven dat gezocht moet 
worden naar alternatieve vormen voor kwaliteitsborging, als voorbeelden wordt een collegiale toets 
genoemd waarbij provincies en gemeenten van elkaar kunnen leren. Daarnaast moet gezocht worden 
naar de balans tussen standaardisatie enerzijds en maatwerk anderzijds. Ook wordt meegegeven na 
te gaan hoe raden en staten geïnformeerd willen worden over de uitvoering van het VTH beleid en 
pas de monitoringsrapportages daar op aan. Zorg voor voeling van politici bij het ‘vak’ VTH door 
casussen en bedrijfsbezoeken. Zowel de ambtelijke organisatie als bestuurders en politici hebben 
hierin een verantwoordelijk en dienen een actieve rol te spelen. 
 
 
’s-Hertogenbosch, maart 2018 
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/06/aanbieding-rapporten-onderzoek-en-evaluatie-wet-vth
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1) Drie dimensies van governance 
 

Wensen PS 

Behoefte aan uitwisseling van ervaringen over de governance in andere provincies. Hoe werkt 

het in andere provincies? 

@ Kunnen we wethouders vragen om beelden vanuit gemeentelijk perspectief te schetsen?  

@ Er is behoefte om de ervaringen van een directeur van een OD te horen. 

 

Uitgangspunten  

Voor een effectieve governance van omgevingsdiensten (OD’s) dienen de institutionele, 

procedurele én relationele randvoorwaarden op een juiste wijze te worden ingevuld:  

1) De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt zorgvuldig uitgewerkt in de 

bestuurlijk-juridische organisatie (institutionele dimensie). 

2) Reguliere overlegsituaties zijn belegd (procedurele dimensie).  

3) Statenleden, bestuurders en medewerkers zullen steeds op basis van vertrouwen en 

commitment te werk moeten gaan: zakelijk, transparant en op zoek naar consensus, in welke 

rol dan ook (relationele dimensie). 

 

Bestaande situatie 

Hoe zien deze dimensies er in de huidige situatie van de drie OD’s medio maart 2018 uit? 

1) Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de OD zijn geregeld in drie 

Gemeenschappelijke Regelingen (GR). De GR van één OD behoeft nog aanpassing aan de 

Wet gemeenschappelijke regeling 2015 (Wgr). De dienstverleningsaspecten in 

Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) leiden bij één of meerdere OD’s tot discussie over 

garanties bij inbreng van vrijwillige verzoektaken en daarmee gepaard gaande risico’s voor 

de eigenaren. 

2) Het dagelijks bestuur (DB), het algemeen bestuur (AB) en de ambtelijke overleggen en 

afstemming zijn ingeregeld. 

3) Samenwerking is ‘mensenwerk’. De juiste samenwerkingshouding is doorslaggevend voor 

een effectieve governance. Bij twee van de drie OD’s is dit op orde. Bij één OD is de 

samenwerkingsrelatie momenteel niet in balans. 

 

Haalbaarheid 

- Invulling van de ‘harde’ randvoorwaarden (institutioneel en procedureel) levert in het 

algemeen geen problemen op.  

- Onderling vertrouwen en commitment bepalen het succes in een relatie, maar dat is niet 

vanzelfsprekend. Respect voor ieders rol en je hieraan houden, kan hierbij helpen, en is 

dus een belangrijke (governance) voorwaarde voor de werking van het construct. 

- Er bestaat een positief beeld bij het ‘Gelderse model’. Hier bestaan 7 OD’s waarbij de 

provinciale taken zijn ondergebracht in één OD, en de 6 overige uitsluitend gemeentelijke 

en thematisch zijn ingericht. In Brabant beleggen we ook in toenemende mate thema’s 

(naar kleurpoor) ongedeeld in één van de OD’s. Belangrijk is dat een OD voldoende 

massa behoudt om een taak te kunnen blijven uitvoeren. 

De heer Van Schuppen (wethouder gemeente Best) en de heer Van Mourik (directeur 

Omgevingsdienst Midden- en Wets-Brabant) delen hun ervaringen over governance binnen 

OD’s. 
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2) Rollen GS en PS, en richting de omgevingsdienst 
 

Wensen PS 

Behoefte aan uitleg over het stelsel waar GS en PS over gaan, en een duidelijke uiteenzetting 

waar PS wel en niet over gaat. 

De vraag achter de vraag is kunnen Raden en PS meer grip krijgen op de OD’s, en hoe? 

 Op welke momenten kan GS worden aangesproken? twee ledig: 

1) Financiële sturing, dat wil zeggen kadernota, begroting, begrotingswijzigingen, 

jaarrekening. Teksten zijn vaak heel abstract getoetst aan de provinciale kaders. Er is 

behoefte aan meer beeld en geluid bij bepaalde ontwikkelingen en oorzaken. 

  2) Terugkijken op prestaties, evaluatie en uitvoering van het werk door de OD. Wat 

  krijgen we voor ons geld?  

 

Uitgangspunten 

De rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer worden als volgt onderscheiden: 

a) GS vervult de rol van eigenaar. 

b) GS vervult de rol van bestuurlijke opdrachtgever. 

c) DB van de OD vervult de rol van opdrachtnemer. 

d) GS is verantwoordelijk voor uitvoering en DB, waaronder ook aansturing van de OD. PS 

moet niet op stoel van GS willen zitten. 

e) PS stelt de kaders en controleert GS.  

f) PS staat in het verlengd lokaal bestuur op afstand van de OD en komt in een meer 

toezichthoudende rol. PS blijven in dit kader betrokken bij einddoelen en de route. 

g) PS kan GS ter verantwoording roepen, en ook het ‘eigen GS-lid’ in het AB van de OD. 

h) PS kan niet het DB of AB als zodanig ter verantwoording roepen. PS controleert GS. GS 

controleert de OD. 

  

Bestaande situatie 

Hoe ziet de invulling van deze rollen er momenteel uit? 

a/b) GS, gedeputeerde Johan van den Hout, vervult de rol van eigenaar én bestuurlijk 

opdrachtgever (Bestuursakkoord). 

c) DB is opdrachtnemer. Als dienstverlener, is het DB verantwoordelijk voor de realisatie van 

werkprogramma’s. Eén van de drie OD’s realiseert het werkprogramma niet. Ook de andere 

twee OD’s hebben op onderdelen moeite. 

d) GS, de gedeputeerde, stuurt op de realisatie van het werkprogramma (opdrachtgever). 

e) PS neigt zo nu en dan op de stoel van GS te gaan zitten. Zo nu en dan popt de wens op 

om (mee) te sturen op het werkprogramma. Geregeld worden PS-vragen gesteld met een ad-

hoc karakter die over het hoe in de OD gaan. 

 

Haalbaarheid 

- Rolvastheid is vereist. 

- PS kan GS direct ter verantwoording roepen over werkzaamheden/prestaties 

(opdrachtgeversrol). PS kan het ‘eigen GS-lid’ in het AB ter verantwoording roepen 

 (eigenaarsrol) over het door hem gevoerde beleid (bijvoorbeeld stemgedrag/ 

belangenafweging in relatie tot meegekregen kaders PS).  

 - PS kan niet direct op de opdracht sturen. De GR is een zgn. collegeregeling. GS is 

 opdrachtgever binnen de kaders die PS geven. PS controleren GS, niet de OD.  

 - Er is sprake van een zekere ‘getraptheid’. PS staat in het verlengd lokaal bestuur op afstand 

 van de OD. Wel ‘toezicht’, geen controle op OD.  
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3) Verschillende rollen GS (‘pettenproblematiek) 
 

Wensen PS 

Provinciale Nota Samenwerkingsrelaties en verbonden partijen (PS 69/14) gaat in beginsel 

uit van functiescheiding (scheiding van rollen). In het Bestuursakkoord van de huidige coalitie 

is het dossier OD’s belegd bij gedeputeerde Johan van den Hout. 

 

Uitgangspunten  

a) GS heeft bij een verbonden partij de rol van eigenaar en opdrachtgever. Rollenscheiding 

wordt zo veel als mogelijk toegepast. Bijvoorbeeld opdrachtgeversrol bij inhoudelijk betrokken 

GS-lid en eigenaarsrol bij een van de collega’s. Afwijkende keuzes zijn transparant. Indien 

een nadere analyse uitwijst dat de rollen niet hoeven te conflicteren en er bovendien 

versterking kan plaatsvinden door het in één hand te leggen, legt GS dit met een heldere 

onderbouwing voor aan PS. 

 b) GS bestuurt collegiaal en weegt de belangen af tussen die van eigenaar en opdrachtgever. 

 Belangentegenstellingen worden hier verkend en opgelost. 

  

Bestaande situatie 

 a) Geen sprake van scheiding der rollen in GS. Gedeputeerde hanteert ‘situationeel 

 rolbewustzijn’, laveert tussen de rol van eigenaar enerzijds en de rol van opdrachtgever 

 anderzijds. Het gaat erom situaties te herkennen wanneer welke rol het primaat heeft. Dit 

 luistert nauw. Belangen worden tegen elkaar afgewogen. Nadeel kan zijn ’verschillende 

 petten’ in één functie. Voordeel is minder bestuurlijke afstemming/drukte. 

b) Verschillende rollen zijn bijeengebracht bij de gedeputeerde. Keuze is transparant gemaakt 

(zie hiervoor).  

 

Haalbaarheid 

 - GS kan kiezen tussen rollenscheiding en geen scheiding van rollen. In het laatste geval is 

 ínvulling van ‘situationeel rolbewustzijn’ een randvoorwaarde. Dit vereist scherpe en politiek-

 bestuurlijke vaardigheden; rollenscheiding vereist intensieve afstemmingsconstructies (ambtelijk 

 en bestuurlijk). 

 Voor- en nadelen zijn in beeld. 

 

- Belangentegenstellingen worden in GS opgelost, met of zonder rollenscheiding. 
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4) Rollen dagelijks bestuur (DB) en algemeen bestuur (AB) 
 

Wensen PS 

Terugkijkend op de afgelopen periode is de vraag of de gedeputeerde in staat is om zijn rol 

in het DB en AB op een goede manier in te vullen. Is de gedeputeerde – zonder de discussie 

politiek te maken – gezien de ‘dubbelrol’ en takenlast in staat tot een effectieve inbreng? Is 

het reëel om één bestuurder op het dossier OD’s te positioneren? 

 

Uitgangspunten 

 a) DB vervult de rol van opdrachtnemer op adequate wijze. 

 b) DB werkt collegiaal, behartigt het samenwerkings- en organisatorisch belang  (continuïteit en 

 personeel), doet voorstellen aan het AB en voert de besluiten uit. 

 c) DB en haar leden laveren in het spanningsveld tussen opdrachtnemers-  en 

 samenwerkingsbelang enerzijds en de eigenaarsrol in het AB anderzijds. 

 d) AB vormt de eigenaarsvergadering van de OD. 

 e) AB oefent zijn wettelijke bevoegdheden uit: waarborgen van ‘financiële governance’, 

 begroting, jaarverslag, heeft mogelijkheden tot amendementen en moties. 

 f) AB-lid laat zich leiden door provinciale belangen en heeft zich te houden aan 

 meegegeven kaders van PS en GS.  

g) AB-lid heeft de ruimte om het belang van de OD mee te wegen in zijn stemgedrag. AB-lid 

dient zich te verantwoorden. 

h) AB weegt als eindverantwoordelijke en hoogste orgaan van de OD alle belangen af 

(zorgvuldige belangenafweging). 

 

Bestaande situatie 

 a) De rol van opdrachtnemer is door twee van de drie OD’s naar behoren gepakt. Eén OD 

 schiet tekort in de opdrachtnemersrol.  

 b) Twee van de drie OD’s opereren naar behoren. Eén OD schiet tekort. 

 c) Dit spanningsveld wordt in ieder geval bij twee OD’s herkend en leidt in het algemeen tot 

 afgewogen keuzes. 

 d) De drie OD’s hebben een eigenaarsvergadering AB. 

 e) Het AB wordt bij twee OD’s naar behoren in positie gebracht. Bij één OD verloopt dit 

 uiterst moeizaam. 

 f) De gedeputeerde wordt als AB-lid specifiek in positie gebracht om provinciale belangen te 

 behartigen. AB-leden van andere eigenaren gaan wisselend om met hun eigen belangen. 

g) De gedeputeerde heeft de ruimte om belangen af te wegen en wordt in staat gesteld om 

verantwoording af te leggen aan PS. 

 

Haalbaarheid 

 - Het DB dient zich klantvriendelijk op te stellen, kent de opdrachtgever, stelt kwaliteit, 

 beschikbaarheid en betaalbaarheid van de dienstverlening in het vooruitzicht. Het DB is 

 hierop aanspreekbaar. 

-Het handelen in het DB en AB in afwisselende rollen met oog voor commitment en consensus 

is vereist voor het slagen van de samenwerking (relationele randvoorwaarde). Met het besef 

en de juiste rollen op het netvlies is het zeker mogelijk een effectieve inbreng te hebben. Als 

DB-lid en AB-lid is de gedeputeerde ‘one of the guys’ en gehouden aan 

meerderheidsbesluitvorming. 

- Opleiding: bestuurders, statenleden en medewerkers dienen te beschikken over de juiste 

expertise, samenwerkingskennis en vaardigheden. 
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5) Samenstelling DB en vervanging DB-lid en AB-lid 
 

Wensen PS 

Welke mogelijkheden biedt de huidige wet om de GR van de OD’s aan te passen? Voor welk 

probleem is dit een oplossing? 

Wordt de besturing van het construct (governance) effectiever door een ‘splitsing’ tussen DB 

en AB?  

In hoeverre ligt de effectiviteit niet meer in de relatie/juiste samenwerkingshouding? 

In het Regeerakkoord is vermeld dat de Wgr mogelijk wordt aangepast om de 

verantwoording over samenwerking te verbeteren. Wellicht dat hierop invloed kan worden 

uitgeoefend om een tweede gedeputeerde in DB/AB van de OD’s te positioneren of het 

stelsel dualistischer te maken? 

 

Uitgangspunten 

 a) DB wordt door en uit het AB aangewezen. Aard van de GR geeft mogelijkheid DB-lid 

 aan te wijzen van buiten het AB, uitgezonderd de voorzitter en niet leidend tot een 

 meerderheid.  

 b) Plv DB-lid wordt door AB aangewezen. 

 c) Plv AB-lid wordt door en uit GS aangewezen. 

 

Bestaande situatie 

a) DB van een OD bestaat uit leden van het AB (monisme). Geen DB-lid aangewezen van 

buiten het AB in de huidige situatie. 

b/c)Tot op heden is hiervan geen gebruik van gemaakt. 

 

Haalbaarheid 

- De GR-tekst schrijft voor om het DB uit het midden van het AB aan te wijzen. GR voorziet 

niet in ‘DB lid van buiten’. De Wgr biedt mogelijkheid ‘DB-lid van buiten’ wel, maar dan 

dient eerst de GR te worden aangepast hierop.  

- Een volledig duaal stelsel met ‘raad van bestuur’ en ‘raad van toezicht’ is niet mogelijk. 

De vraag is voor welk probleem een ‘DB-lid van buiten’ een oplossing is als dualisme 

maar zeer beperkt wettelijk mogelijk is. 
- GS kan in de huidige GR bij afwezigheid van het reguliere AB-lid een ‘plv AB-lid’ voor het 

AB afvaardigen. Het reguliere AB-lid kan dan geen zitting hebben in het DB tijdens de AB-
vergadering. 

- Wijziging van wetgeving is een langdurig traject. Er moet meer effectiviteit gevonden 
worden in de juiste samenwerkingshouding (relatie). Om het tekort aan democratische 
controle te verminderen spreekt het Regeerakkoord over initiatieven en de wens tot 
gemeentelijke herindeling.  
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6) Zeggenschap/stemverhouding eigenaarsvergadering AB 
 

Wensen PS 

Wat is het beeld van de stemverhoudingen in den lande in andere GR’s?  

De veronderstelling is dat GS/PS meer zeggenschap willen als eigenaar en dat de wens is om 

stemverhoudingen in overeenstemming te brengen met het aandeel van de provincie in de 

GR’s van de OD. Wat zijn hierin de mogelijkheden? 

 

Uitgangspunten 

a)De Wgr biedt de mogelijkheid in allerlei vormen van stemverhoudingen: van ‘one man one 

vote’ tot ‘gewogenheid’. Keuzes zijn afhankelijk van de betrokken belangen en hoe partijen 

aankijken tegen hun gewenste zeggenschap. 

 

b) PS zijn wettelijk verplicht (artikel 52 en artikel 10a Wgr, artikel 197 Provinciewet) om 

uitvoering te geven aan door het AB genomen begrotingsbesluiten. Dit gaat over verplichte 

 deelnemersbijdragen aan de begroting van de OD. Er is sprake van een beperking op het

 gemeentelijk en provinciaal budgetrecht bij de Raden en PS. 

 

Bestaande situatie 

 a) In de GR is geregeld: 

 -Besluitvorming met meerderheid van stemmen. Ieder AB-lid heeft één stem (‘one man one 

 vote’). 

 -Besluiten over begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening worden genomen met 

 meerderheid van stemmen. Deze meerderheid dient ten minste de helft van de omzet te 

 vertegenwoordigen (‘gewogen stemverhouding’). 

Door het grote aandeel van de provincie in de OD’s (circa 40%) is de gedeputeerde in het 

AB in staat om samen met één andere grote deelnemer een veto uit te spreken over begroting 

en jaarrekening.  

 

b) Eigenaarsvergadering AB is het hoogste orgaan van de OD. Besluiten over de begroting 

zijn bindend en leiden tot verplichte begrotingsbijdrage deelnemer. Enkele deelnemende 

gemeenten in de OD blijven dit uitgangspunt op het budgetrecht ondermijnen. 

 

Haalbaarheid 

 - De huidige stemverhouding in de GR was bij de start van de OD’s politiek het maximaal 

 haalbare alternatief. Gemeenten lopen niet warm voor meer zeggenschap van provincie 

 gezien het gedwongen karakter van de samenwerking medio 2012. 

 

-Voor andere stemverhoudingen is een wijziging van de GR noodzakelijk, dwz toestemming 

van alle Raden van de deelnemende gemeenten. De inschatting is dat dit onhaalbaar is. 

 

-Bijgesloten is een overzicht van de OD’s in Nederland medio 2016 met hun 

stemverhoudingen.   
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7) Informatie en Verantwoording 
 

Wensen PS 

Hoe zit de verantwoordingsstructuur van AB en DB in elkaar en tot waar loopt deze? 

Waarover kan de gedeputeerde verantwoording afleggen? 

 

Uitgangspunten 

 a) PS vergaart actief informatie ter vervulling van de controlerende rol op GS, en geeft aan 

 wanneer, waarover en in welke vorm hij informatie wenst te ontvangen, zowel inhoudelijk als 

 financieel. 

 b) Interne inlichtingenplicht en verantwoordingsplicht DB en afzonderlijk DB-lid aan AB. 

 c) Externe inlichtingenplicht DB aan GS en PS. 

d) Externe verantwoordingsplicht AB-lid aan GS en PS. 

 

Bestaande situatie 

 a)GS faciliteert PS zo goed als mogelijk om de kaderstellende en controlerende rol waar te 

 maken. Bijvoorbeeld bij de zienswijze op de begroting van de OD en beoordeling van de 

 jaarrekening. Ook de prestaties op het jaarlijks werkprogramma worden uitgebreid gedeeld 

 met PS. 

 PS stelt daartegenover geregeld vragen op ad hoc basis. Beantwoording is veeleisend en 

 draagt bij aan grote drukte en zelden het beoogde doel. 

 

b/d) Verschillende rollen worden gefaciliteerd om inlichtingen en verantwoordingsplicht waar 

te kunnen maken. 

 

Haalbaarheid 

- Dialoog tussen GS en PS nodig waarbij aansluiting wordt gevonden tussen wens en 

haalbaarheid. 

- Respect voor ieders rol is hier een belangrijke randvoorwaarde. 
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Bijlage 1: Infographic governance omgevingsdiensten 
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Bijlage 2: Invulling AB en stemverhoudingen bij anderen 
omgevingsdiensten  
 
Het gaat hierbij om een overzicht van de omgevingsdiensten waar ook provincies deelnemer zijn. 

Omgevingsdiensten zonder provincie als deelnemer staan hier niet genoemd. 

 

Naam OD Samenstelling AB Stemverdeling AB 

Haaglanden (10 

deelnemers;  9 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges 

12 leden (GS 2, Den Haag 2, andere 

gemeenten 1 lid) 

In totaal 200 stemmen; leden 

provincie 29; leden Den Haag 27; 1 

gemeente 28; 2 gemeenten 16; 2 

gemeenten 8; 3 gemeenten 4 

stemmen. 

Stemverhouding wordt om de vier jaar 

bijgesteld op basis van financiële 

verplichtingen. Besluitvorming op basis 

van meerderheid van stemmen van 

minimaal 3 deelnemers. 

 

DCMR (17 

deelnemers; 16 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

raden/staten 

20 leden (Provincie 3, Rotterdam 2, 

andere gemeenten 1 lid) 

In totaal 240 stemmen; leden 

provincie 30; leden Rotterdam 45; 15 

gemeenten 4 stemmen. 

RUD Zuid-Limburg 

(19 deelnemers; 18 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges 

Elke deelnemer wijst één lid aan voor 

het algemeen bestuur. 

Elk lid heeft 2 of meer stemmen, 

gerelateerd aan overgedragen taken 

en het financiële belang. 

Stemverdeling bij oprichting: in totaal 

100 stemmen; provincie 30, 3 

gemeenten 10, 5 gemeenten 4, 10 

gemeenten 2. Besluitvorming op basis 

van meerderheid van tenminste 8 

deelnemers. 

 

RUD Zeeland (15 

deelnemers; 13 

gemeenten, provincie 

en waterschap). GR 

van colleges. 

Elke deelnemer wijst één lid aan voor 

het algemeen bestuur. 

Het lid van de provincie heeft 7 

stemmen, de leden van de gemeenten 

en van het waterschap 1 stem. 

Besluitvorming op basis van 

meerderheid van stemmen. 

 

RUD Utrecht (12 

deelnemers; 11 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges. 

 

Elke deelnemer wijst één lid aan voor 

het algemeen bestuur. 

Het lid van de provincie heeft 2 

stemmen, de leden van de gemeenten 

1 stem. Besluitvorming op basis van 

meerderheid van stemmen. 

OD Achterhoek (11 

deelnemers; 10 

gemeenten en de 

Elke deelnemer wijst één lid aan voor 

het algemeen bestuur. 

Alle leden hebben één stem. 

Besluitvorming op basis van 

meerderheid van stemmen. 
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provincie). Gr van 

colleges. 

 

OD Zuid-Holland-Zuid 

(20 gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges. 

Elke deelnemer wijst één lid aan voor 

het algemeen bestuur 

Stemverhouding gebaseerd op 

jaaromzet. Stemverhouding wordt 

vastgesteld bij vaststellen jaarrekening 

Friese 

Uitvoeringsdeinst 

FUMO (26 deelnemer; 

24 gemeenten, de 

provincie en het 

waterschap). GR van 

colleges. 

 

AB bestaat uit 27 leden. De provincie 2 

leden en de andere deelnemers 1 lid. 

Stemverhouding gebaseerd op 

financiële bijdrage. Stemverhouding 

wordt bij de begroting vastgelegd. 

OD regio Arnhem (12 

deelnemers, 11 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges.  

 

AB bestaat uit 12 leden. Elke 

deelnemer wijst één lid aan. 

Stemverhouding. 100 stemmen: 

Provincie en Arnhem 21, 1 gemeente 

12, 3 gemeenten 8, 5 gemeenten 4 en 

1 gemeente 2.  

OD 

Noordzeekanaalgebied 

(11 deelnemers, 10 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges. 

 

AB bestaat uit 11 leden. Elke 

deelnemer wijst één lid aan. 

Stemverhouding. 100 stemmen. 

Provincie 20, Amsterdam 30, 1 

gemeente 14, 1 gemeente 8 en 7 

gemeenten 4 stemmen. 

OD De Vallei (6 

deelnemers, 5 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges. 

 

AB bestaat uit 6 leden. Iedere 

deelnemer wijst één lid aan. 

Eén gemeente 2 stemmen, de andere 

deelnemers 1 stem. 

OD Noord-Veluwe (9 

deelnemers, 8 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges. 

 

AB bestaat uit 9 leden. Elke deelnemer 

wijst één lid aan. 

Elk lid heeft één stem 

OD Rivierenland (11 

deelnemers, 10 

gemeenten en de 

provincie. GR van 

colleges. 

 

AB bestaat uit 11 leden. Elke 

deelnemer wijst één lid aan. 

De leden die zowel milieu- als bouw- 

en milieutaken hebben ingebracht 

hebben 2 stemmen, de anderen 1 

stem. 
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OD regio Nijmegen (9 

deelnemers, 8 

gemeenten de 

provincie. 

GR van colleges. 

 

AB bestaat ui 9 leden. Elke deelnemer 

wijst één lid aan. 

Ieder lid heeft één stem. Besluiten 

moeten minimaal 3 voorstemmers 

hebben. 

OD Midden Holland 

(11 deelnemers, 10 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges. 

 

AB bestaat uit 12 deelnemers, 2 leden 

van de provincie en iedere gemeente 

1) 

Stemverhouding wordt bepaald op 

basis van ingebrachte omzet. Iedere € 

250.000,-- levert één stem op. 

OD Flevoland en Gooi- 

en Vechtstreek (17 

deelnemers, 15 

gemeenten en twee 

provincies). Gr van 

colleges. 

 

AB bestaat uit 17 leden. Iedere 

deelnemer wijst één lid aan. 

Stemverhouding wordt bepaald op 

basis van financiële bijdrage, met dien 

verstande dat een deelnemer niet 

meer dan 49% van de stemmen kan 

hebben. Stemverhouding wordt 

jaarlijks vastgesteld. 

ODBN (19 

deelnemers, 18 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges. 

AB bestaat uit 19 leden. Iedere 

deelnemer wijst één lid aan. 

Ieder lid heeft één stem. Alleen bij 

begroting, begrotingswijzigingen en 

jaarrekening tevens meerderheid op 

basis van omzet 

 

ODZOB (22 

deelnemers, 21 

gemeenten en de 

provincie). GR van 

colleges 

AB bestaat uit 19 leden. Iedere 

deelnemer wijst één lid aan. 

Ieder lid heeft één stem. Alleen bij 

begroting, begrotingswijzigingen en 

jaarrekening tevens meerderheid op 

basis van omzet 

 

OMWB (28 

deelnemers, 27 

gemeenten en de 

provincie) GR van 

colleges. 

AB bestaat uit 28 leden. Iedere 

deelnemers wijst één lid aan. 

Ieder lid heeft één stem. Alleen bij 

begroting, begrotingswijzigingen en 

jaarrekening tevens meerderheid op 

basis van omzet 

 
 


