Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Omgevingsdienst Noord-Veluwe voert vanaf 1 april 2013 de milieutaken op
de Noord-Veluwe uit. Dit gebeurt in opdracht van de gemeenten Elburg, Ermelo,
Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en van de Provincie
Gelderland. De adviseurs van ODNV bieden hoogwaardige kennis en expertise
op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies.
De medewerkers van Omgevingsdienst
Noord-Veluwe zijn afkomstig van de
gemeenten uit de regio en van de Provincie.
Het zijn specialisten van de milieuafdelingen
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
en dus ‘bekende’ gezichten in de regio.
Ook een aantal experts op het gebied
van geluid, bodem, grondwater en externe
veiligheid zijn vanuit de gemeenten
overgegaan naar de omgevingsdienst.

Waarom een omgevingsdienst?
In Gelderland zijn zeven omgevingsdiensten
gevormd voor de uitvoering van milieutaken.
De kwaliteit van de uitvoering neemt door
samenwerking toe. Onderlinge kennisuitwisseling tussen medewerkers komt
de dienstverlening ten goede. De nieuwe
omgevingsdiensten zijn door hun omvang
minder kwetsbaar dan de eerdere gemeentelijke
afdelingen en kunnen kostenefficiënt
tegemoet komen aan de eisen van het Rijk.

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Hattem
Heerde
Nunspeet
Oldebroek
Putten
Provincie

T 0525 - 688 688
T 0341 - 567 321
T 0341 - 411 911
T 038 - 443 16 16
T 0578 - 699 494
T 0341 - 259 911
T 0525 - 638 200
T 0341 - 359 611
T 026 - 359 91 11

De gemeenten en de provincie blijven
bestuurlijk verantwoordelijk voor de
uitvoering van de milieutaken. Zij geven
opdracht aan Omgevingsdienst Noord-Veluwe
om deze taken voor hen uit te voeren.

De gemeente is uw loket
Bent u inwoner of ondernemer in de regio
Noord-Veluwe? U kunt voor de aanvraag
van een vergunning onveranderd terecht
bij uw eigen gemeente. Dit geldt ook voor
vragen over toezicht en handhaving.

Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk
Postbus 271, 3840 AG Harderwijk
T 0341 - 474 300 | E info@odnv.nl
www.odnoordveluwe.nl
www.gelderseomgevingsdiensten.nl
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De gemeenten en de provincie blijven
bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering
van de milieutaken. Zij geven opdracht aan
Omgevingsdienst Noord-Veluwe om deze
taken voor hen uit te voeren.

Omgevingsdienst Noord-Veluwe werkt in opdracht van:

www.elburg.nl

www.ermelo.nl

www.harderwijk.nl

www.hattem.nl

www.heerde.nl

www.nunspeet.nl

www.oldebroek.nl

www.putten.nl

www.gelderland.nl
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