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Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van

Via deze memo wil ik u graag informeren over enkele vragen die zijn gesteld tijdens
een themabijeenkomst op 1 0 mei 201 9. Tijdens deze sessie werden de conceptjaarrekeningen 2018 en ontwerpbegrotingen 2020 van de 3 Brabantse omgevingsdien
sten besproken. Ik heb toegezegd hierop schriftelijk te antwoorden.
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De vraag betreft een onderdeel van het statenvoorstel dat in de PS-vergadering van

(073) 681 26 54

23-11-2018 ter besluitvorming is aangeboden aan PS. Hierop is een amendement
aangenomen. Van het provinciale budget, gebaseerd op huidige beleid rondom de
Wet Natuurbescherming (Wnb), besloot PS voor 2020 en verder i 330.000 voor
alsnog niet toe te kennen. Het argument dat in het amendement genoemd werd luidt:
"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
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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 VTH1-terrein willen bereiken".
In de themasessie van 10 mei jl. is de vraag gesteld over wat over de relatie is tus
sen de niet structureel aan de ODBN toegekende i 330.000,- en de behandeling
van de zienswijze op de OD.
De i 330.000 is onderdeel van het budget om VTH-taken uit te voeren van de Wet
Natuurbescherming. Dit is bestaand en wettelijk beleid. In 201 8 waren er voldoende
gegevens om een adequate provinciale begroting op te stellen. Dat leidde tot het
betreffende statenvoorstel.
Het op 24 mei 2019 geagendeerde Statenvoorstel 21 /19A gaat over de begrotin
gen 2020 van de omgevingsdiensten, niet over de provinciale begroting.
o Bij het opstellen van de begroting baseert de ODBN zich op de actuele opdrach
ten van de deelnemers uit het voorafgaande jaar. Die opdracht is gebaseerd op
de huidige wettelijke taken en geldig beleid van de desbetreffende deelnemer.
o

De dienst reserveert hiermee in haar begroting de capaciteit en de kosten.
Het voorstel om de provinciale begroting aan te passen gebeurt via de behande
ling van de provinciale begroting die in november aan PS wordt aangeboden.
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In de themabijeenkomst was ook een vraag (PvdA en PVV) over:
1. Is het wel nodig om de begrotingen van de omgevingsdiensten te indexeren?
(PvdA)
2. Waarom zijn geen inverdieneffecten opgenomen? (PVV).
Datum

Deze vragen beantwoord ik in samenhang met elkaar.
De indexeringen van de omgevingsdiensten zijn gebaseerd op de prognoses uit de
Macro-Economische Verkenningen van het CPB. Dat zijn geobjectiveerde cijfers die
de loonkosten- en prijsontwikkeling berekenen. De omgevingsdiensten hebben in
2020 met deze kostenstijgingen (onder meer CAO-stijging, inflatie) te maken. Als ge
volg hiervan ligt het voor de hand dat zowel de omgevingsdiensten als de provincie
hun begroting voor deze taken indexeren.
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Als de omgevingsdiensten niet mogen indexeren zou dit een nieuwe taakstelling be
tekenen. Hetzelfde geldt voor het opleggen van inverdieneffecten.
Eerder is wel sprake geweest van taakstellingen en gevraagde inverdieneffecten.
Onderzoek naar aanleiding van de eerdere financiële problemen bij de ODBN
geeft aan dat taakstellingen ertoe hebben geleid dat de ODBN de lucht ontnomen is
om het broodnodige te ontwikkelen.
De ODBN bleek op basis van de opgelegde taakstellingen niet kostendekkend te
kunnen functioneren.
In de huidige omstandigheden hebben Omgevingsdiensten belangrijke taken in het
vooruitzicht, naar aanleiding van o.a. de Omgevingswet, ambities van deelnemers
en andere ontwikkelingen. De markt om daarvoor personeel te krijgen is moeilijk.
Een taakstelling zou het nog lastiger maken personeel te werven of te behouden.

Met vriendelijke groet,
drs. J.J.C. van den Hout
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