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Implementatie rapport "staat van het mandaat" door Omgevingsdiensten
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Aan

Provinciale Staten van

Geachte Statenleden,

Noord-Brabant
Kopie aan

Naar aanleiding van mijn toezegging, in aansluiting op de PS-vergadering van 26
oktober 2018, informeer ik u hoe de 3 Brabantse Omgevingsdiensten zijn
omgegaan met de aanbevelingen uit het rapport "de staat van het mandaat".

Van

J.J.C. van den Hout
Telefoon

In de bijlage treft u hiertoe de integrale reactie aan die ik op 18 februari 2019 van
de directeuren van de 3 Brabantse Omgevingsdiensten heb ontvangen.

(073) 681 26 54
Email

jvdhout@brabant.nl

Met vriendelijke groet,

Bijlage(n)

1

drs. J.J.C. van den Hout
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Staat van het mandaat
Op 26 oktober 2018 is een toezegging gedaan aan PS om deze te informeren over de invulling
bij de drie omgevingsdiensten met betrekking tot de aanbevelingen uit het rapport “de staat van
het mandaat”. Onderstaand wordt aangegeven hoe dit bij de Brabantse omgevingsdiensten
is/wordt opgepakt en welke afspraken hierover zijn gemaakt.
Algemeen

De drie omgevingsdiensten hebben het rapport ter kennis gebracht van de Algemene Besturen
en besproken in de Dagelijkse Besturen. Algemeen beeld wat hieruit naar voren komt is het
volgende:
1. Het rapport geeft een goed beeld van de uitvoeringspraktijk VTH in Noord-Brabant.
2. Verbetering van de VTH-taakuitvoering zoals opgenomen in het rapport verdient een
gezamenlijke aanpak van de deelnemers en de omgevingsdiensten.
Daarnaast hebben de Brabantse omgevingsdiensten het rapport inhoudelijk behandeld in het
platform met de ambtelijke opdrachtgevers. Ook hieruit is gebleken dat het rapport een goed
beeld geeft van de uitvoeringspraktijk en dat een gezamenlijke aanpak hierin gewenst is.
Conclusie is dan ook dat er een breed ambtelijk en bestuurlijk draagvlak is om opvolging te
geven aan de aanbevelingen.
De opvolging

De Ínhoud van het rapport sluit aan bij de ontwikkelingen die door de omgevingsdiensten al in
gang waren gezet. De aanbevelingen zijn in die zin vooral een stimulans om op de reeds
ingeslagen weg voort te gaan. Ze onderstrepen nut en noodzaak van de reeds door de diensten
in uitvoering genomen verbeteracties. Dit betekent dat de feitelijke opvolging de komende
periode op verschillende manieren tot stand gaan komen. Er zijn ambtelijke werkgroepen die
met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag zijn gegaan en daarnaast heeft iedere
Omgevingsdienst een eigen ontwikkelingstraject ernaast welke aanhaakt op de volgende
thema’s:
- Professionalisering accountmanagent, opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap
- PDCA-cyclus waarin voorbereiding en uitvoering van de taken en werkzaamheden verder
wordt ‘gestroomlijnd’.
- Vernieuwen en /of vebeteren van de ICT-infrastructuur, zowel op het terrein van
bedrijfsvoering als waar het gaat om VTH-proces-applicaties
- Intensief investeren in opleidingen en trainingen, waaronder communicatie en
bestuurlijke en omgevings-sensitiviteit
- Eenduidig en regionaal vastgesteld uitvoeringsbeleid voor uitvoering van de VTH-taken
- Verdere uniformering van werkprocessen, werkafspraken en formats, waaronder een
gelijkluidend gebruik door de drie diensten van digitale checklists in het brabantbrede
project Intensivering toezicht Veehouderij
- Verbeteren informatiepositie waaronder actuele inrichtingenbestanden, verdere
digitalisering van dossiers en verbeteren van uitwisselen en delen van informatie met
deelnemers en partners
Tot slot
Het rapport geeft vooral een beschrijving van de ontwikkelingen die reeds in gang waren of zijn
gezet.
In deze zin is het rapport voor de omgevingsdiensten en haar deelnemers (gelukkig) geen
verrassing, eerder een onderstreping en stimulans om op de al ingeslagen weg voort te gaan.
Uiteindelijk zal het succes in belangrijke mate afhangen van de kwaliteit van het
opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap, individueel en collectief. Vertrouwen is daarin het
sleutelwoord. Naast een gepaste professionele distantie op ambtelijk niveau, of met een knipoog
doch wel serieus gezegd: door aan gras te trekken gaat het niet harder groeien.
18 februari 2019
jan Lenssen, directeur ODBN; Nico van Mourik, directeur OMWB;
Marloes Tolsma, directeur ODZOB

