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In 2019 werd voor iedereen duidelijk dat ons 
werk er toe doet. De woningbouwopgave, 
de energietransitie, het veranderen van de 
centrumgebieden en zeker de stikstofproblematiek 
hebben dit jaar de krantenkoppen mede 
bepaald. Het werken aan deze opgaven is ons 
werk. De Omgevingswet geeft ons daarbij nieuw 
gereedschap. Gereedschap dat nog vervolmaakt 
moet worden en waar wij, maar zeker de rest van 
Nederland (zowel ondernemers als overheden) nog 
mee moet leren werken. Daar helpen wij bij.

We doen dit in een uitdagende arbeidsmarkt, 
waarbij het ons steeds beter lukt om (jonge) 
professionals aan ons te binden, door een 
aantrekkelijke werkgever te zijn. Werken bij Rho 
adviseurs is werken aan de grote opgaven van 
deze tijd en werken in een prettige, collegiale 
werksfeer, met goede arbeidsvoorwaarden, 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagend werk.

We zijn financieel een gezond bedrijf en hebben in 
2019 een goed bedrijfsresultaat behaald waar we 
trots op kunnen zijn. Dit hebben we gezamenlijk 
bereikt, alle vestigingen en Business Units samen, 
met ieder zijn of haar eigen bijdrage.

ONS WERK IN HET BRANDPUNT VAN DE 
BELANGSTELLING!
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Het verhaal van Rho Adviseurs 
Elke ingreep in het land heeft gevolgen. En 
daarom vaak voor- en tegenstanders. Wie iets wil 
met ruimte, betreedt een speelveld van regels 
en belangen. Dat is bij uitstek het werk van 
Rho Adviseurs. Initiatiefnemers - van overheid 
tot ondernemers - loodsen wij naar het beste 
antwoord op hun ruimtelijke vragen. Rho oordeelt 
onafhankelijk, adviseert oerdegelijk en ontwerpt 
creatief.

Wij helpen opdrachtgevers om hun ideeën, wensen 
en dromen voor elkaar te krijgen. Dat doen we door 
regels te ontrafelen en belangen te wegen. Kortom, 
de materie èn het proces. Want elk project heeft 
zowel een inhoudelijke als een politieke kant.

Het enige goede plan is een uitvoerbaar plan. 
Dus geen valse beloftes, geen gouden bergen, 
maar wel de werkelijkheid, die soms hard is. Een 
negatief advies is namelijk óók een goed advies. En 
vooral een dwingend argument om samen verder 
te schaven. Terug naar de tekentafel. We werken 
door tot we een oplossing hebben gevonden, een 
haalbare kaart. Dat kan een rapportage zijn, een 
vergunning, of in brede zin: een schop in de grond.

Hoe krijgt ruimte kwaliteit? Dát is de hamvraag van 
de ruimtelijke ordening. En de reden waarom wij 
van ons vak houden. Ruimte is ons werkterrein en 
de beïnvloeding ervan ons dagelijks werk. Maar op 
de eerste plaats zorgt Rho voor realisme. Waar wij 
mogelijkheden schetsen, maakt de opdrachtgever 
keuzes.

Al tientallen jaren is Rho Adviseurs succesvol, 
van milieuonderzoeken tot complexe 
gebiedsontwikkeling. Van ontwerpopgaven 
tot juridische regelingen. Van visie op nieuwe 
ontwikkelingen, tot beheer van het bestaande. We 
schrijven mee aan nieuwe wetgeving en zetten onze 
kennis lokaal in, vanuit kantoren verspreid over het 
land. We staan aan de frontlinie van ons werkveld, 
waar we trots werken aan de grote opgaven van 
deze tijd.

Degelijk en creatief zijn we dankzij de veelkleurige 
medewerkers, met verschillende achtergronden 
uit alle relevante vakgebieden. Deskundig 
en overtuigd van het eigen vakgebied, met 
respect voor de ander en het gezamenlijke doel. 
Georganiseerd als stichting, stelt Rho continuïteit 
boven winstmaximalisatie. Dat geeft ons de rust 
om ons vast te bijten in elke opdracht. En het beste 
antwoord te geven op ruimtelijke vragen.
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We hebben in 2019 gewerkt aan in totaal bijna 
8.000 projecten voor in totaal meer dan 1.600 
verschillende opdrachtgevers. Hiermee is een omzet 
gerealiseerd van bijna € 14,3 miljoen. Dat is ruim
€ 1,9 miljoen (= 16%) meer dan in 2018.

We hebben in 2019 gewerkt voor 231 verschillende 
gemeentelijke opdrachtgevers. Er waren in 2019 
355 gemeenten in Nederland. Rho adviseurs 
werkte in 2019 dus voor 65% van de Nederlandse 
gemeenten.

Onze omzet is de laatste jaren voor een steeds 
groter deel afkomstig van bedrijven. In 2019 betrof 
het ruim 53%. Het omzetaandeel van gemeenten is 
de laatste jaren gestaag afgenomen. In 2019 kwam 
39,5% van onze omzet van gemeenten. Dit was 
in 2013 nog 66%. Rijk, provincies en particulieren 
waren in 2019 samen verantwoordelijk voor slechts 
7% van de omzet.

MARKT

Figuur 1 : Omvang omzet 2018-2019 naar type opdrachtgever 
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Een slimme afsluiting van de dag bij Rho 
adviseurs 
Ook voor marktpartijen komt de Omgevingswet 
steeds dichterbij. Voor ontwikkelaars, aannemers, 
bouwers, architecten en adviseurs gaat met 
de komst van de nieuwe wet ook het nodige 
veranderen. Omdat deze marktpartijen voor ons 
bureau belangrijke opdrachtgevers zijn, is er vanuit 
onze vestiging in regio Zuid het initiatief genomen 
om kennissessies te organiseren. En al snel volgden 
onze andere vestigingen dit initiatief op. Zoals 
verwacht, was de kennisbehoefte groot. Dit leidde 
tot een flink aantal aanmeldingen. In deze sessies 
hebben wij de Omgevingswet als nieuw kader kort 
gepresenteerd en zijn we samen in gesprek gegaan 
over de concrete veranderingen die zullen optreden 
bij ontwikkelingsprojecten. In navolging hierop zijn 
door ons diverse in-company cursussen gegeven 
bij een aantal ontwikkelaars. Ook in 2020 gaan wij 
verder met het delen van kennis en het ontzorgen 
van marktpartijen richting de Omgevingswet.
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Ons werk
Het opstellen van ruimtelijke instrumenten 
(vooral bestemmingsplannen en ruimtelijke 
onderbouwingen) en het veelal daarmee 
samenhangende, juridisch advies vormen de 
kurk van ons bedrijf en zijn verantwoordelijk 
voor bijna 59% van de omzet. Het belang 
hiervan neemt echter langzaam af. De vraag 
naar het 'specialistisch' werk is in onze 
dienstverlening de afgelopen jaren zowel 
absoluut als relatief sterk toegenomen. 

Ons werkterrein
Ons werk bestaat voor het overgrote 
deel uit het onderzoeken, ontwerpen, 
onderbouwen en mogelijk maken van 
ontwikkelingen. Woningbouw, al dan niet door 
herontwikkeling, is onze belangrijkste markt. 
Ruim 36% van onze omzet hangt samen met 
woningbouw (en integrale herontwikkeling). 
Dit neemt toe, zowel in aandeel als in omvang.

De snelste groeimarkten in de 
periode 2017-2019 zijn industrie 
(vergunningenmanagement), energie en 
integrale herontwikkeling (in samenhang met 
wonen). Infrastructuurprojecten zijn de laatste 
jaren voor ons in belang afgenomen. Per saldo 
kunnen we constateren dat er een goede 
spreiding is van ons werk over de sectoren van 
de economie.

We werken steeds meer samen
Ruimte wordt fysieke leefomgeving. We 
hebben en krijgen in ons werk - en zeker met 
de Omgevingswet - te maken met steeds 
meer aspecten van de fysieke leefomgeving. 
Hiervoor moeten steeds meer verschillende 
soorten onderzoek e.d. worden uitgevoerd 
en verwerkt. Hiertoe werken we steeds meer 
samen met derde partijen. 

Figuur 2: Herkomst omzet 2018-2019 naar soort adviesproduct 

Figuur 3 : Herkomst omzet 2018-2019 naar werkterrein/branche waar de opdracht 
betrekking op heeft 
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ONZE FOCUS IN 2019
Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet nadert. Daarom 
hebben we in 2019 gekozen voor een overstap van 
het in de breedte van het bureau kennismaken met 
bedoelingen en de aanpak van de Omgevingswet, 
naar het verdiepen van de kennis bij kernteams. In 
2019 lag het accent op het omgevingsplan (en Chw-
Plan), al dan niet in relatie tot de omgevingsvisie, 
en op het verdiepen van de kennis over het 
overgangsrecht. Dit deden we door in kernteams 
te werken aan kennisontwikkeling, innovatieve 
producten en factsheets voor de organisatie en 
klanten.

We zijn in 2019 in onze advisering nadrukkelijk gaan 
voorsorteren op de Omgevingswet. Dit hebben we 
gedaan door het opstellen van CHW-plannen, als 
voorloper op het Omgevingsplan (zoals Meppel 
Hattem, Vlieland, Schoonhoven, Venray), het 
opstellen van Omgevingsvisies (zoals Valkenswaard, 
de Overgemeenten, Midden Drenthe, Woensdrecht) 
en het begeleiden van Implementatietrajecten (zoals 
in Venray, Hellevoetsluis, Landerd).

Daarnaast hebben we door de detachering van 
onze specialisten bij het Ministerie van BZK een 
bijdrage geleverd aan het verder uitwerken van 
de Omgevingswet, aan diverse AMvB's en de 
afdeling Grondexploitatie. In opdracht van hetzelfde 
Ministerie en van de VNG hebben we samen met 
RHDHV de staalkaart bedrijven en milieuzonering 
opgeleverd.

Op het gebied van de koppeling van de 
Omgevingswet met energietransitie hebben we een 
belangrijk aandeel in het project 'Energietransitie 
en Omgevingswet', waar we 3 van de 8 pilots 
begeleiden. De eerste bevindingen zijn inmiddels 
gepubliceerd in het Eindrapport.

Door al deze activiteiten hebben we als bureau een 
prominente plek veroverd in de advisering over 
de Omgevingswet. Dit hebben we onderstreept 
met de realisatie van een digitale procedurewijzer 
voor de overgang van het huidige stelsel naar de 
Omgevingswet.
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Al doende leert men - Implementatie 
Omgevingswet
Niet iedere gemeente heeft zelf de capaciteit 
en/of kennis in huis om de Omgevingswet te 
implementeren. Vanuit Rho adviseurs ondersteunen 
we gemeenten daarbij. Dit doen we in verschillende 
hoedanigheden: als programmamanagers voor één 
of meerdere dagen in 'huis', als klankbord voor de 
gemeentelijke organisatie of door het geven van 
workshops.

Projectleider Stefan van Bogget begeleidt als 
programmamanager de gemeenten Deurne 
en Landerd bij de implementatie van de 
Omgevingswet. 'Het is een omvangrijke en 
complexe opgave. Een opgave die ingrijpt op niet 
alleen het instrumentarium, de werkprocessen 
maar ook op de gemeentelijke organisatie zelf. 
Vanuit Rho werken we vanuit het motto 'al 
doende leert men'. Samen met de gemeente, 
in afstemming met de ketenpartners en de 
uitvoerende instanties gaan we aan de slag met 
de thema's veiligheid en gezondheid, stellen 
omgevingsvisies en omgevingsplannen op en geven 
invulling aan het begrip participatie'. Het werken 
in de geest van de Omgevingswet hoeft niet te 
wachten op daadwerkelijke inwerkingtreding 
ervan. We testen dit werkproces al in de praktijk, 
evalueren en stellen bij. Een kijkje in de keuken bij 
verschillende gemeenten helpt ons bij het verder 
doorgronden van de Omgevingswet en het verder 
professionaliseren van onze advisering. 
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Gebiedsontwikkeling
Rho adviseurs werkt aan diverse grote 
gebiedsontwikkelingen in Nederland. Daarnaast 
zijn we als Rho adviseurs kennispartner bij de 
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) van de 
TU-Delft. Op hun congres hebben wij een workshop 
gehouden over het kostenverhaal.

Energietransitie/klimaatadaptatie
Onze ambitie was om ervaring op te doen met 
projecten op zowel het gebied van visievorming, 
als de realisatie van de energietransitie. Daarnaast 
willen wij een sterke positie verwerven op 
het gebied van advisering over de ruimtelijke 
afweging en de juridisch-planologische uitwerking 
van energieambities. Dit hebben we in 2019 
waargemaakt.
• Op het gebied van strategisch ruimtelijk advies 
 hebben we grote stappen gezet met de 
 ruimtelijke uitwerking van de RES voor de regio 
 Hart van Brabant. We hebben hier in 8 maanden 
 tijd een evenwichtig ruimtelijk plan gemaakt voor 
 de periode tot 2030. 
• Daarnaast hebben we in een innovatieproject 
 geadviseerd over het verduurzamen van de 
 landbouwsector door middel van waterstof.
• Op gemeentelijk niveau hebben we stappen gezet 
 in de advisering over de ruimtelijke uitwerking 
 van de energieambities met de Zonnestrategie 
 Noordoostpolder, Woensdrecht en de Ruimtelijke 
 uitwerking Energieambitie Steenbergen.
• Ook ten aanzien van de koppeling van de 
 ruimtelijke uitwerking van energietransitie aan 
 het werken met de Omgevingswet hebben we 
 grote stappen gezet. We begeleiden 3 van de 
 8 pilots in het project 'Pilots energietransitie en 
 de Omgevingswet' (Goes, Zoeterwoude en 
 Groningen).
• Daarnaast hebben we een volgende koppeling 
 tussen deze onderwerpen gemaakt door, in 
 samenwerking met de bureaus van Kennislab/
 NLingenieurs voor het Nationaal Programma 
 RES een routekaart voor de vertaling van de RES 
 naar het instrumentarium van de Omgevingswet 
 te maken. We waren één van de drie bureaus 
 die deze routekaart hebben opgesteld en 
 gepresenteerd bij de betrokkenen van de 3 RES-
 sen in Noord Holland, bij de nationale RES 
 coördinatoren en de 5 landsdelen (in 2020). We 
 vormen daarnaast een onderdeel van de 
 expertpool van het Nationaal Programma RES.

• Ten aanzien van het doorontwikkelen van 
 advisering over energietransitie/klimaatadaptatie 
 als integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling, 
 hebben we een stap gezet met het opzetten van 
 een Canvas. We willen in 2020 door middel van 
 interviews (intern en extern) komen tot een visie 
 op energie en klimaat in gebiedsontwikkeling.

Op deze wijze hebben we de gewenste stap gezet 
van het planologisch realiseren van windparken en 
zonnevelden naar de integrale advisering op het 
werkveld energietransitie en ruimte.
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Detailhandel
Ook op het gebied van detailhandelsadvisering 
hebben we in 2019 een belangrijke stap gezet naar 
bredere en integrale advisering op het snijvlak van 
detailhandel en ruimtelijke ordening.

Mede dankzij de uitspraak Appingedam, zijn 
we specialist geworden op het snijvlak van 
detailhandelsadvisering en ruimtelijke ordening 
op twee nieuwe thema's: de toepassing van de 
Dienstenrichtlijn en het inventariseren en saneren 
van detailhandelsbestemmingen, gekoppeld aan 
het noodzakelijk verkleinen van centrumgebieden. 
Dit is voortgekomen uit het samen met Locatus en 
BSP, in opdracht van het Fonds detailhandel en de 
Ministeries van BZK en EZK en de VNG opstellen 
van de Risico Inventarisatie Dienstenrichtlijn en 
de Handreiking omgaan met de Dienstenrichtlijn. 
We hebben deze producten gepresenteerd op 
congressen, op de Provada en in een bijeenkomst 
met de Europese Commissie. Gekoppeld aan 
deze handreiking hebben we verschillende 
adviesopdrachten over de Dienstenrichtlijn 
uitgevoerd voor gemeenten en marktpartijen.

Daarnaast hebben we samen met BRO, in opdracht 
van de Retailagenda, de Handreiking inventariseren 
en saneren van detailhandelsbestemmingen 
opgesteld. Deze hebben we op congressen 
en op door de Retailagenda georganiseerde 
landsdeelbijeenkomsten gepresenteerd.

Voor de gemeente Deurne hebben we, in een 
interactief proces met veel participatie, een integrale 
centrumvisie opgesteld. Een soort opdracht waar we 
al langere tijd naar op zoek waren.
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Vernieuwde aanpak centrumgebied 
Een centrumgebied is veel meer dan alleen 
winkelen. Ook voor gemeente Deurne die 
streeft naar het behoud van een levendig en 
toekomstbesteding centrumgebied. Door o.a. 
aanhoudende toename van leegstand wilde 
Deurne komen tot een nieuwe, integrale visie 
op de gewenste ontwikkelingsrichting van het 
centrumgebied. Op 17 december 2019 was het 
dan ook zover: de 'Integrale Centrumvisie Deurne: 
Samen Keuzes maken!' werd vastgesteld. Een visie 
met duidelijke ruimtelijk-functionele keuzes en een 
concreet uitvoeringsprogramma. 

Mark Geerts, projectleider en adviseur: 'Met 
de Integrale centrumvisie Deurne is onze 
'Handreiking saneren plancapaciteit' voor 
het eerst in de praktijk gebracht. We hebben 
op structuurniveau keuzes gemaakt over 
het gewenste ontwikkelingsperspectief. Veel 
beleidsvisies kennen goede voornemens om 
centrumgebieden te verbeteren en compacter te 
maken, maar vaak ontbreekt het aan een concrete 
uitvoeringsparagraaf. Met deze vernieuwende 
aanpak kunnen daadwerkelijk overbodige 
winkelmeters planologisch worden gesaneerd 
zonder het risico op planschade'.
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Vergunningenmanagement
We zijn al enige jaren actief in het managen van 
vergunningstrajecten voor grotere projecten. 
Hiertoe hebben we een speciaal team opgericht, 
dat ook vertegenwoordigd is in alle regio's. Het 
vergunningenteam heeft de afgelopen 3 jaar een 
grote groei doorgemaakt, zowel qua bemensing 
als qua omzet en in het uitvoeren van bijzondere 
trajecten. De omzet in vergunningenmanagement 
is in de periode 2017-2019 ruim verdubbeld en 
bedraagt nu bijna 7% van onze omzet.

Van Agent Orange naar schone stedelijke distributie
Op de locatie van een voormalige Amerikaanse 
chemiefabriek wordt vanaf 2020 een multimodaal 
logistiek centrum gebouwd: Amsterdam Logistic 
Cityhub (ALC). Op sterk verontreinigde grond 
waar voorheen bestrijdingsmiddelen als Agent 
Orange werden gedumpt, wordt een grootschalig 
logistiek centrum gebouwd. Nog niet eerder 
werd een distributiecentrum van 125.000 m2 
en met meerdere verkeerslagen gerealiseerd. 
Met de komst van ALC wordt ingespeeld op de 
toenemende vraag en spelende beperkingen omtrent 
stedelijke distributie in Amsterdam. Distributie 
voor detailhandel, bouwmaterialen, chemicaliën 
en personen gaan voortaan via elektrisch vervoer 
plaatsvinden. En niet geheel onbelangrijk: over 
water. Naast stedelijke distributie gaat ALC een rol 
spelen in het aanbieden van kantoorvoorzieningen 
en een stadstuin. 'Voor het vergunningenteam van 
Rho adviseurs is dit een veelzijdig project'- aldus 
projectleider, Stefan van Vessem. 'Naast het opstellen 
en coördineren van vergunningaanvragen vergde 
dit ook een hoop inhoudelijke creativiteit. Wanneer 
alle vergunningaanvragen en procedures achter de 
rug zijn, kunnen we met trots terugblikken op een 
gedegen resultaat: stadsdistributie die het verschil 
maakt voor morgen'.
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In aansluiting hierop hebben we richting Ministerie 
BZK ingesproken op de conceptregeling Spoedwet 
Aanpak Stikstof, hebben we een Notitie over de 
aanlegfase in bestemmingsplannen opgesteld 
en in het Ecologenoverleg van NLingenieurs een 
Meldpunt 'Fouten in AERIUS' opgezet.

Dé actualiteit van 2019: Stikstof!
In het ondernemingsplan is de verwachting 
uitgesproken dat de gerechtelijke uitspraak over 
stikstof van belang kon zijn voor onze advisering. 
Dat bleek te kloppen! Stikstof was op ons 
werkgebied hét woord van 2019. Onze advisering 
hierover stond midden in de belangstelling. Als Rho 
adviseurs hebben we onze verantwoordelijkheid 
genomen om bijdragen te leveren aan het zoeken 
naar praktisch toepasbare oplossingen. Daarnaast 
hebben we veel werk gehad aan deze problematiek. 
Heel veel plannen en projecten moesten immers 
doorgerekend worden qua stikstof. We hebben in 
ruim een half jaar honderden 'stikstofprojecten' 
uitgevoerd. Hiertoe hebben we ons rekenteam 
AERIUS uitgebreid van 4 naar 12 personen. 
Daarnaast hebben we een aantal innovatieve tools 
en aanpakken ontwikkeld, zoals:
• een stikstofviewer voor snelle analyse overbelaste 
 Natura 2000-locaties;
• de Notitie Gevolgen PAS-uitspraken Raad van 
 State en een eerste verkenning van oplossings
 richtingen opgesteld kort na de uitspraak;
• een gerichte salderingsoplossing die is uitgewerkt 
 en als basis is toegepast voor de 
 stikstofproblematiek in Oldebroek/H2O/
 Spoorzone Zwolle;
• specifieke Stikstofregelingen in 
 bestemmingsplannen uitgewerkt (Aalten,  
 Westerveld en Lelystad).

We zijn daarnaast als specialist zichtbaar geweest 
door:
• o.a. als spreker en inhoudelijk deskundige deel te 
 nemen aan:
 o de Taskforce Stikstof VNO/NCW, uitmondend in  
  o.a. verschillende brieven aan het kabinet;
 o de BIJ12-werkgroep 'Handreiking Ecologische  
  Voortoets';
 o de Werksessies 'Handreiking Ecologische  
  onderbouwing';
 o het stikstofoverleg NLingenieurs;
 o het stikstofcongres aardbevingsgebied   
  Groningen;
• het opstellen en uitdragen van onze praktische 
 oplossingsrichtingen in een uitgebreide Memo 
 stikstofproblematiek ten behoeve van het 
 Ministerie BZK en de Tweede Kamer;
• publicaties over stikstof in de vorm van blogs, 
 tweets en LinkedIn-berichten.
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Omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek, middenin de 
actualiteit
In opdracht van deze mooie, veelzijdige regio 
werken we aan de analysefase voor een (mogelijke) 
regionale omgevingsvisie. Een bijzondere opdracht 
waarbij ontwikkeling en transities hoog op de 
agenda staan. Keuzes in woningbouw en werken, 
gaan hand in hand met de noodzakelijke aanpassing 
van het omringende landschap. Zowel het hoge 
droge Oosten als het lage natte Westen vragen om 
een aanpak die de samenhangende watermachine 
van de regio redt van de ondergang. 'Net voor de 
stikstofbom barstte in heel Nederland maakte ons 
onderzoek naar de Vechtstreek al duidelijk dat de 
samenhangende aanpak niet alleen de negatieve 
gevolgen van bodemdaling en intensief agrarisch 
gebruik kon stoppen, maar ook nieuwe betekenis 
aan het landschap kan geven'-aldus projectleider, 
Leo Snel. 'Een nieuwe betekenis met meer natuur, 
biodiversiteit en meerwaarde voor het omringende 
stedelijk gebied. Natuurlijk werden ook wij gebeld 
door boze boeren. Maar het lijkt erop dat de 
politiek, juist ook vanuit het regionale belang, gaat 
kiezen voor een nieuwe duurzame koers voor dit 
stukje veenweidegebied'.

Digitalisering (GIS en Data)
We hebben in 2019 de digitale basismogelijkheden 
verder geïntegreerd in onze advisering, zowel in 
onze werkprocessen (sneller en beter werken) als 
in onze producten (data-analyses). Onder andere 
voor onze stikstofadvisering hebben we met de 
stikstofviewer goed gebruikgemaakt van de basis 
die we de afgelopen jaren hebben gelegd.
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De RijnlandRoute – een mooie mijlpaal voor team 
Geluid 
De provincie Zuid-Holland heeft in het provinciaal 
Inpassingsplan besloten om de N206 ir. G. Tjalmaweg, 
het tweede projectdeel van de Rijnlandroute, te 
verbreden naar 2x2 rijstroken. Voor de aanpassing 
van deze weg is een tender uitgeschreven. Boskalis 
heeft ons gevraagd mee te werken aan de tender 
voor het aspect geluid.

Naast de aanpassing van de toekomstige N206 
gaat het om de aanleg van een tijdelijke N206 en 
de noodzakelijke bouwwegen. Dit is nodig om het 
verkeer ook tijdens de aanleg te kunnen blijven 
afwikkelen. Aan ons de opdracht om de ligging van 
deze tijdelijke weg te beoordelen op het aspect 
geluid. Hiertoe stelden we een beoordelingskader op. 
Omdat de geluidbelasting op de eerste lijnbebouwing 
niet voldeed aan dit beoordelingskader is er een 
variantenstudie gedaan naar mogelijke maatregelen 
om de geluidbelasting te reduceren. En met succes. 
Mede dankzij de specialistische inbreng van ons team 
Geluid, is dit project definitief gegund aan Boskalis.
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Rho adviseurs zichtbaar in de markt - on tour...
Onze sterke positie op een aantal werkvelden en 
onderwerpen heeft er toe geleid dat we in 2019 
goed zichtbaar zijn geweest. Dit hebben we zo’n 
25 keer gedaan met door ons georganiseerde 
bijeenkomsten en als spreker op een groot aantal 
congressen. Bijzonder waren:  
• een optreden bij BNR-radio over de betekenis van  
 de Omgevingswet voor de bouw; 
• een presentatie tijdens de bijeenkomst 'Brussel  
 meets Breda' georganiseerd door de Retailagenda  
 met leden van de Europese Commissie over de  
 toepassing van de Dienstenrichtlijn; 
• de presentatie van de Handreiking   
 Dienstenrichtlijn in Den Haag op een bijeenkomst  
 van BZK, IPO en VNG;
• de deskundigenbijeenkomst Invoeringswet  
  Omgevingswet in de Eerste Kamer voor de 
   Commissie Infrastructuur, Waterstaat en   
 Omgeving (DSO);
• het Energiefestival Brabant in het Evoluon ,  
 presentatie door Rho adviseurs van de ruimtelijke  
 strategie voor de transformatie van het landschap  
 in West-Brabant rondom de A58;
• Een kroegcollege over omgevingsrecht en het  
 stikstofbeleid in Groningen in samenwerking met  
 Studievereniging voor Staats- en bestuursrecht;
• Een Rondetafelgesprek bij de vaste commissie  
 voor BZK en de Tweede Kamer over de invoering  
 OW en in het bijzonder het DSO.
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Onze mensen zijn ons kapitaal. In deze moeilijke 
arbeidsmarkt is het daarom dé opgave om onze 
werkcapaciteit kwalitatief en kwantitatief op 
peil te brengen en te houden. Onder het motto 
'binden, boeien, groeien' is de uitdaging om onze 
ervaren medewerkers aan ons te blijven binden en 
voldoende nieuwe mensen aan te trekken Dit doen 
we door goede arbeidsvoorwaarden te bieden in 
combinatie met een goede werksfeer, uitdagend 
werk en ontwikkelingsmogelijkheden. Het is ons 
in 2019 gelukt om 24 nieuwe medewerkers aan te 
trekken. Er zijn 16 medewerkers uit dienst gegaan 
(exclusief stagiaires/PEP-ers). Per saldo een mooie 
groei die we hard nodig hebben, gelet op de groei 
van het werk.

Werken bij Rho adviseurs
Eric van de Aa (projectleider ecologie en ruimte), 
met ruim 30 jaar dienstjaren, blikt terug op zijn 
intrede bij Rho adviseurs: 'Kort na mijn afstuderen 
(Landschapsarchitectuur in Wageningen), liet ik 
mijn CV in een vacaturebank opnemen. Verrassend 
genoeg zat ik binnen een paar dagen aan de 
sollicitatietafel bij Rho (toen nog RBOI). Vanaf dat 
moment begon mijn grote avontuur. In een totaal 
vreemde omgeving, zonder enig beeld van wat mij 
te wachten stond'. 
Ruud Hendriks die per juli jl. onderdeel uitmaakt 
van het Rho-team, ruilde zijn loopbaan als 
praktijkdocent in voor een adviseursfunctie bij Rho.

Wat is er zo leuk aan het werken bij Rho?
'Het werk bij Rho is erg gevarieerd en afwisselend, 
soms vooroplopend in het vakgebied. Het is 
de verscheidenheid aan disciplines die het zo 
aantrekkelijk maakt. We gaan altijd 100% voor de 
inhoud in een politiek en juridisch speelveld dat 
voortdurend verandert. Ik zit nu al 30 jaar in het 
vak, toch leer ik voortdurend bij, mede dankzij 
geweldige collega's'- aldus Eric.

Ruud: 'Bij Rho werk je aan verschillende, 
uitdagende projecten. Het is hard werken waarbij 
resultaatgerichtheid en kwaliteit voorop staan. 
Daarbij ontbreekt het zeker niet aan gezelligheid en 
goede sfeer. Je kan altijd op je collega's rekenen en 
de samenwerking is hecht'.

MENSEN EN ORGANISATIE

Eric, je zit al ruim 30 jaar in het vak. In al die jaren, 
wat was de grootste uitdaging voor jou?
'Toen ik begon, moest je je als landschapper/
ecoloog echt invechten in de ruimtelijke ordening. 
Een strijd die Ruud gelukkig niet meer hoeft aan te 
gaan. Een ecoloog was vroeger iemand naar wie je 
niet zo nodig hoefde te luisteren. Dat is veranderd. 
Je kunt in de ruimtelijke ordening niet meer om 
een ecoloog heen. Natuurbeschermingswetgeving 
bestaat al sinds 1967, maar wordt pas sinds 
ongeveer 20 jaar ook serieus genomen'.

Is er iets wat je van elkaar kunt leren?
'Ruud helpt mij de digitale kant van het vak beter 
te begrijpen. Daarnaast dwingt het werken met 
iemand van de jongere generatie mij om eigen 
'waarheden' met regelmaat te toetsen. En dat is 
goed. Het houdt je scherp en voorkomt het inslijten 
van patronen in je werk'.
Ook Ruud heeft veel baat bij de samenwerking met 
Eric. 'Ik leer veel van hem over de inhoudelijke kant 
van het werk. In mijn leerproces van het gericht 
adviseren kan ik ook altijd op Eric rekenen'. 

Eric, op basis van ruim 30 jaar ervaring in het vak, 
welk advies heb je voor Ruud voor de toekomst?
'Blijf altijd zelf nadenken, neem niets zomaar voor 
waar aan (ook niet van mij), geniet en wordt niet 
cynisch. Probeer je in je werk niet te focussen op 
één ding, ontwikkel je breed en sta open voor 
nieuwe ideeën'. 
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Kwaliteitsbeleid
Begin 2019 hebben wij het traject van 
hercertificering succesvol doorlopen. Eind van het 
jaar heeft nog een reguliere audit plaatsgevonden, 
welke naar tevredenheid is verlopen. Daarnaast 
halen we meer input over onze klanttevredenheid 
op door bij een gerichte steekproef korte evaluaties 
te houden. Ons kwaliteitsteam heeft dit alles 
uitstekend begeleid. 

Huisvesting
In ons ondernemingsplan 2019 schreven wij: 'onze 
huisvesting is op orde'. Toch werd in de loop van 
het jaar duidelijk dat verhuizing van de vestiging 
Rotterdam zowel nuttig als noodzakelijk is. We 
hebben daarom de alternatieven voor onze huidige 
locatie uitgebreid onderzocht. Op basis hiervan is 
gekozen om de vestiging Rotterdam te verhuizen 
naar de 35e en 36e etage van de Delftse Poort, aan 
de overzijde van de straat van ons huidige pand. De 
voorbereidingen voor deze verhuizing in juni 2020, 
zijn in het laatste kwartaal 2019 opgestart. 
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FINANCIEEL

Kosten
Onze kosten zijn in 2019 met bijna 9% gestegen ten 
opzichte van 2018, maar zijn € 144.000 lager dan 
begroot.
• De personele kosten zijn ten opzichte van 2018 
 met 9% gestegen door een grotere bezetting (+5,5 
 fte) en de stijging van de salarissen. 
• De overige bedrijfskosten liggen per saldo op een 
 vergelijkbaar niveau als in 2018 en op begroting. 

Het rendement op gewenst niveau
De belangrijkste, financiële doelstelling voor 2019 
was het zetten van een belangrijke stap om te 
komen tot een structureel rendement tot 8% op de 
eigen omzet (exclusief inkoop derden, inclusief de 
2% afdracht). 
Met een bedrijfsresultaat van (na afdracht van 
2% aan de Stichting) € 975.000 en inclusief de 2% 
afdracht aan de Stichting Rho van ruim € 1.222.000, 
is dit ruim overtroffen. Het rendement komt bij 
dit resultaat neer op de eigen omzet (excl. inkoop 
derden) van 9,9%. Het goede bedrijfsresultaat komt 
voort uit zowel hogere opbrengsten dan begroot als 
uit lagere kosten.

Opbrengsten
Doelstelling was om in 2019 niet zozeer het aantal 
uren sterk te laten groeien ten opzichte van de 
begroting 2018, maar wel om de opbrengsten 
te laten groeien door hogere tarieven en lagere 
afboekingen/een beter projectresultaat.

Het totaal van de gerealiseerde opbrengsten 
bedroeg € 12.372.000. Dit is € 275.000 hoger dan 
begroot en € 1.574.000 zijnde 15% hoger dan in 
2018. 
• We hebben in totaal 121.000 declarabele uren
 gemaakt. Een groei van 9% ten opzichten van  
 2018.
• Het gemiddeld uurtarief van € 110 lag 7% hoger 
 dan in 2018.
• Dit heeft geresulteerd in een geschreven, eigen 
 omzet van in totaal € 13.153.000. Dit is ruim 15% 
 hoger dan in 2018.
• De totale, gefactureerde omzet bedroeg 
 € 14.273.000. Dit is ruim € 850.000 boven 
 begroting en een groei van 9% ten opzichte van 
 2018. 

Wanneer we kijken naar een periode van 5 jaar 
(2015-2019), dan blijkt dat de gerealiseerde 
opbrengsten in deze periode met 41% zijn gestegen 
van € 8,8 miljoen naar ruim € 12,3 miljoen. Het 
aantal geschreven uren is in deze periode slechts 
met 21% gestegen en het gemiddelde tarief met 
19%. 



20

Solvabiliteit - financiering liquiditeit
• De solvabiliteit van het bedrijf is gestegen van  
 34,52 eind vorig jaar naar 43,18 eind 2019. We  
 zijn hiermee aan te merken als financieel zeer  
 gezond. We hebben geen externe financiering  
 meer en een goede liquiditeitspositie.
• De current ratio is gestegen van 1,76 naar 2,10.  
 Hiermee hebben we weer een gezonde, tot zelfs  
 hoge current ratio.
• De goede liquiditeitspositie is gewenst om de  
 grote investeringen voor de vervanging van het  
 serverpark en de verhuizing Rotterdam in 2020  
 zelf te kunnen financieren.

SAMEN NAAR GROTERE HOOGTE
Ook in 2020 zal ons werk volop in de 
belangstelling staan. De grote opgaven, zoals 
de woningbouwopgave en energietransitie, 
én de spanningen die dat oplevert met de 
leefomgevingskwaliteit, zoals behoud van 
natuurwaarden en het landschap, zullen 
regelmatig in de nieuwsstroom blijven 
verschijnen. Het vormgeven en het begeleiden 
van gebiedsontwikkelingen, zowel in stedelijk als 
landelijk gebied in combinatie met de opgaven voor 
energietransitie en klimaatadaptatie, blijven ons 
werk bepalen. Sterker nog: oplossingen hiervoor 
bieden is ons werk. 

De voorbereidingen op de komst van de 
Omgevingswet zullen ook in 2020 veel aandacht 
en inzet vergen. Met het blijven werken aan 
projecten die voorsorteren op de Omgevingswet 
maken wij ons bedrijf klaar om, als het zover is, 
goed te kunnen werken met omgevingsplannen en 
vergunningen onder de Omgevingswet. 

Ons financieel beleid zal gericht zijn op een 
evenwicht tussen een goed bedrijfsresultaat, 
investeren in de kwalitatieve ontwikkeling van onze 
medewerkers, marktconforme arbeidsvoorwaarden 
en innovatie in onze advisering. In 2020 willen 
we dan ook een volgende stap zetten op weg 
naar grotere hoogte. Grotere hoogte wat 
betreft inhoudelijk uitdagend werk, werkplezier, 
bedrijfsresultaat en met de verhuizing van de 
vestiging Rotterdam naar Delftse Poort, in letterlijke 
zin.
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