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AMENDEMENT

Begrotingswijziging ODBN

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 23 november 2018,
Behandelend Statenvoorstel 65/18 inzake de "begrotingswijziging uitvoeringstaken
vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens
provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN";
Besluiten:
Beslispunt 3 uit het ontwerpbesluit behorende bij statenvoorstel 65/18, luidende:
"De begrotingswijziging ter dekking van de overige structurele uitvoeringskosten van C 330.000 vast

te stellen vanaf Begroting 2019 met als dekking de algemene middelen "
Te vervangen door:

"De begrotingswijziging ter dekking van de overige structurele uitvoeringskosten van ĉ 330.000 vast
te stellen voor alleen de Begroting 2019 met als dekking de algemene middelen "
Toelichting:
Tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november zijn twee moties aangenomen ten aanzien van de
uitvoering van de vth-taken, die ertoe strekken dat -samengevat- het beleidsmatige kader en
doelstellingen van vth-beleid in onderlinge samenhang in beeld worden gebracht, alsmede dat in
2019 bezien wordt in hoeverre datagestuurd werken kan leiden tot een andere manier van werken.
Met het inzicht wat hierdoor in de loop van 2019 verkregen wordt kunnen onderbouwde besluiten
worden genomen over de benodigde en beschikbaar te stellen middelen in 2020.
In lijn met de twee moties is het niet logisch om nu geld uit de algemene middelen beschikbaar te
stellen voor een specifieke omgevingsdienst voor de járen na 2019, zeker niet als deze dienst in 2019
een verbeterplan gaat uitvoeren waarvan de effecten ten aanzien van interne efficiency
(overheadkosten) nu nog niet duidelijk zijn.
Bij de provinciale begroting voor 2019 is een reserve tbv de omgevingsdiensten ingesteld. Als deze in
2019 gevuld wordt, kan ook bezien worden of deze middelen ingezet kunnen worden voor de odbn,
mits dat op dat moment nog steeds nodig blijkt voor uitvoering van de structurele taken.
Het is nog maar de vraag of, en waarvoor er in de nieuwe bestuursperiode (na 2019) extra middelen
nodig zijn in deze portefeuille. Het is immers nog onduidelijk welke beleidsveranderingen en
innovaties hiermee gepaard zijn gegaan en zullen gaan. Eventuele extra middelen moeten op een
goede manier besteed worden voor de doelstellingen die we op het vth terrein willen bereiken.
Gelet op het bovenstaande is het te vroeg om extra middelen voor 2020 en verder beschikbaar te
stellen aan de odbn.
En gaan over tot de opái van de daģ. z
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