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Samenvatting: Meer dan de som der delen!
Opdracht en werkwijze
De ambtelijke Taskforce kreeg de opdracht om de directeuren van de drie Brabantse omgevingsdiensten te
adviseren over hoe om te gaan met het capaciteitsvraagstuk voor de agrarische vergunningverlening in de
periode 2020 - 2022. De vergunningverlening heeft betrekking op de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en de Wet natuurbescherming (Wnb) en heeft te maken met de versnelling van
de transitie van de veehouderij in Brabant. De werkzaamheden komen overeen met circa 283.000 uur.
Gemiddeld betekent dit circa 70 fte per jaar voor de drie diensten. De ontwikkelingen die de grootste
bijdrage vragen, zijn de stoppersregeling, de warme sanering varkenshouderij, het voldoen aan de
Provinciale Verordening natuurbescherming en de vervolgactiviteiten voor vergunningverlening uit het
project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv).
Het advies van de Taskforce beperkt zich tot het taken van de drie omgevingsdiensten. De Taskforce
schetst in dit advies drie maatregelenpakketten gevolgd door een adviesaanpak welke maatregelen
bijdragen aan het verkleinen van het capaciteitsvraagstuk voor de komende drie jaar. De adviesaanpak
gaat in op een tweetal vragen:
 Welke organisatorische- en personele maatregelen en welke werkprocessen zijn er nodig om de
werkzaamheden en de piek het hoofd te bieden?
 Welke bestuurlijke keuzes zijn noodzakelijk om te komen tot een werkbare situatie zodat de
wettelijke taken goed en zorgvuldig worden uitgevoerd?
De Taskforce besprak diverse maatregelen die het capaciteitsvraagstuk kunnen verkleinen. De maatregelen
die volgens de Taskforce, na de risicobeoordeling, een middel tot hoge haalbaarheidsinschatting gaven zijn
verder uitgewerkt in uren-efficiency om zodoende de maatregel te kwantificeren. De besproken
maatregelen met een lage haalbaarheidsinschatting zijn niet verder uitgewerkt. De Taskforce heeft
uiteindelijk 19 maatregelen uitgewerkt naar mogelijk urenrendement. Als er, na uitwerking, bij een
maatregel geen sprake was van uren-efficiency is deze maatregel niet verwerkt in een maatregelenpakket.
Van maatregelen naar een maatregelenpakket
Volgens de Taskforce kunnen 8 maatregelen bijdragen aan het verkleinen van het gestelde
capaciteitsvraagstuk. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in drie maatregelenpakketten. Het
maatregelenpakket 1 bevat maatregelen die vallen binnen de werkingssfeer van de omgevingsdiensten.
Met deze maatregelen kunnen de omgevingsdiensten direct aan de slag gaan en hebben betrekking op het
anders en efficiënter uitvoeren van werkprocessen en werkverdeling. Dit kan prima aansluiten bij de
invoering van de Omgevingswet. In het maatregelenpakket 2 en het maatregelenpakket 3 beschrijft de
Taskforce de maatregelen die vragen om een bestuurlijk standpunt van de provincie en de gemeenten.
De Taskforce ziet de volgende optimalisatiemogelijkheden binnen de werkingssfeer van de
omgevingsdiensten zelf:
1. Maak een duidelijke scheiding tussen administratieve -, technische- en vergunningswerkzaamheden bij het Wabo deel. De agrarische vergunningverlener is dan belast met (alleen)
inhoudelijk de vergunningverlening. In de uitwerking van deze maatregel pleiten wij voor een
specialistische inzet daar waar dat mogelijk is.
2. Zorg voor een andere organisatorische invulling met alleen de taak van agrarische
vergunningverlener en niet in combinatie met de taken als casemanagers, projectleider of
specifieke adviseurs.
3. Optimaliseer het proces van het intrekken van de Wabo vergunningen.
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De Taskforce stelt daarnaast maatregelen voor die om een bestuurlijk standpunt vragen als vertrekpunt
voor de nadere uitwerking door de omgevingsdiensten. Deze maatregelen leveren stuk voor stuk een
substantiële bijdrage aan de jaarlijkse efficiencywinst. De maatregelen hebben wel een mogelijk (geschat)
risico voor de omgevingskwaliteit, de juridische aspecten, de financiële aspecten of de
beleidsuitgangspunten van de provincie en de gemeenten. Er zijn echter beheersmaatregelen te nemen
die bij alle maatregelen de risico’s tot een acceptabel niveau reduceren. De Taskforce ziet
optimalisatiemogelijkheden bij:
1. Het indienen van een aanvraag én een ingevuld format van een conceptvergunning Wnb en Wabo
door de aanvragers en hun adviseur in combinatie met administratieve ondersteuning voor de
vergunningverleners.
2. Het kiezen voor de uitwerking van risicogerichte vergunningverlening als aannemelijk is dat de
emissies afnemen en onder de normen blijven.
3. Het duidelijk maken van de dienstverlening: de aanvraag om vergunning Wabo maximaal 1 keer
laten aanvullen door de aanvragers en hun adviseurs als er sprake is van een goede
vooroverlegsituatie met elkaar.
4. De agrarische meldingen Activiteitenbesluit niet meer inhoudelijk beoordelen of de gemelde
situatie aan de milieuregels voldoet.
5. Het later ambtshalve actualiseren van de best beschikbare technieken (BBT) bij IPPC bedrijven
gedurende de komende 3 jaar terwijl bestaande vergunningen van IPPC-bedrijven binnen 4 jaar na
21 februari 2017 moeten zijn geactualiseerd.
Vervolg
Na de oplevering van dit advies leggen de directeuren van de drie omgevingsdiensten het adviesrapport
voor aan de bestuurlijke Taskforce. Dat doen zij via de voorzitter van de bestuurlijke Taskforce. De
vervolgfase staat dan in het teken van het verder uitwerken en implementeren van de voorgestelde
maatregelen. De drie omgevingsdiensten kunnen al aan de slag met de maatregelen die vallen binnen de
werkingssfeer van de omgevingsdiensten zelf. De maatregelen hebben vooral betrekking op het anders en
efficiënter uitvoeren van werkprocessen en werkverdeling. Daarnaast schetst de Taskforce maatregelen
die een bestuurlijk standpunt vragen als vertrekpunt voor de nadere uitwerking door de
omgevingsdiensten. Na besluitvorming hierover kunnen de omgevingsdiensten hun organisatie verder
inrichten en zo komen tot het optimaliseren van hun werkprocessen. De Taskforce benadrukt dat de
voorgestelde maatregelen vooral hun efficiency behalen als Brabant breed en regionaal dezelfde
bestuurlijke keuzes worden gemaakt. De drie omgevingsdiensten kunnen dan gezamenlijk met de
provincie, de gemeenten (met hun ondersteuningsnetwerken), andere overheidspartners (zoals de GGD),
de agrarische bedrijven en hun adviseurs werken aan een uniforme werkwijze en een gestroomlijnd
agrarische vergunningenproces dat een bijdrage levert aan de versnelling van de transitie van de
veehouderij. Deze samenwerking is dan meer dan het samengaan van delen!
Leeswijzer
Hoofdstuk 1 van dit advies bevat een korte toelichting op de aanleiding waarom de ambtelijke Taskforce
aan de slag ging, wordt de opdracht en de afbakening van de opdracht toegelicht en schetst dit hoofdstuk
de aanpak van de Taskforce. Hoofdstuk 2 beschrijft de verschillende maatregelen in de drie
maatregelenpakketten en hoofdstuk 3 tot slot bevat de adviesaanpak en aanbevelingen van de Taskforce.
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Hoofdstuk 1: Aanleiding
1.1 Inleiding
De drie omgevingsdiensten ODBN, OMWB en ODZOB kregen in mei van dit jaar inzicht wat de gevolgen zijn
voor de werkzaamheden van de agrarische Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) als gevolg
van de versnelling van de transitie van de veehouderij in Brabant. Het gaat om de extra VTH
werkzaamheden voor de diensten in de periode 2020 tot en met 2022. De belangrijkste ontwikkelingen die
een bijdrage aan de extra werkzaamheden leveren zijn de stoppersregeling, de warme sanering
varkenshouderij, het voldoen aan de Provinciale Verordening natuurbescherming en de vervolgactiviteiten
voor vergunningverlening uit het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv). De belangrijkste
conclusies voor de zomerperiode waren:
 Voor 2020 en 2021 wordt een capaciteitsvraagstuk voor agrarische vergunningverlening verwacht
en hieraan gekoppeld financiële gevolgen voor de provincie en gemeenten.
 Het vraagstuk wordt gedomineerd door de werkzaamheden voor de Verordening
natuurbescherming en haar resultaatverplichtingen in termijnen.
 Veehouders staan voor belangrijke keuzes in hun bedrijfssituaties in het kader van de transitie van
de veehouderij en hiervoor zijn vergunningen nodig. De onderdelen toezicht en handhaving bij de
omgevingsdiensten zijn al beter voorbereid op de nieuwe situatie, omdat de afgelopen jaren is
geïnvesteerd via het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv).
 Na de piek zal de noodzakelijke VTH-capaciteit waarschijnlijk afnemen tot uiteindelijk onder het
huidige niveau doordat veehouderijen hun vergunningen op orde hebben en veel veehouderijen
de komende jaren zullen stoppen.
 De ervaring van de laatste jaren is dat de extra noodzakelijke personele capaciteit in de huidige
arbeidsmarkt moeilijk te krijgen is. Dit geldt extra voor direct inzetbaar personeel met toereikende
kennis en ervaring, en zeker als het werk slechts van tijdelijke aard zal zijn.
1.2 Probleemstelling
De belangrijkste ontwikkelingen zorgen voor werkzaamheden die overeenkomen met circa 283.000
uur over de periode 2020 tot en met 2022. In termen van formatieplaatsen spreken we dan over 210
fte, voor zowel de taken die de diensten doen voor het bevoegde gezag provincie als gemeenten in die
periode. Gemiddeld komt dat overeen met 70 fte per jaar noodzakelijke capaciteit voor de drie
diensten. Daarbij ligt de nadruk voor de omgevingsdiensten op de agrarische vergunningverlening op
basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet natuurbescherming (Wnb).
1.3 Opdracht
Om het werk voor de agrarische vergunningverlening uit te voeren is een ambtelijke Taskforce aan de slag
gegaan. De Taskforce komt met een advies dat het capaciteitsvraagstuk bij de omgevingsdiensten
verkleint, de transitie veehouderij blijft ondersteunen en recht doet aan de onderliggende milieudoelen.
De Taskforce beperkt zich tot het werk dat op de diensten af komt. De Taskforce is gevraagd de mogelijke
oplossingen met een risico-inschatting verder te brengen naar een maatregelenpakket. Het advies wordt
aangeboden aan een bestuurlijke Taskforce. Het advies gaat in op een tweetal vragen:
 Welke organisatorische- en personele maatregelen en welke werkprocessen zijn er nodig om de
werkzaamheden en de piek het hoofd te bieden?
 Welke bestuurlijke keuzes zijn noodzakelijk om te komen tot een werkbare situatie zodat de
wettelijke taken goed en zorgvuldig worden uitgevoerd?
Voor de opdracht aan ambtelijke Taskforce en de bezetting van de bestuurlijke- en ambtelijke Taskforce
verwijzen wij naar bijlage 1.
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1.4 Afbakening
Bij de vorming van het advies heeft de Taskforce het provinciale Bestuursakkoord, de belangrijkste
ontwikkelingen voor de versnelling van de transitie van de veehouderij en de activiteiten voor de
agrarische vergunningverlening voor Wabo vergunningen en Wnb vergunningen meegenomen.
Bestuursakkoord 2019 - 2023
De Provincie Noord-Brabant maakt de laatste jaren werk van de versnelling van de transitie van de
veehouderij. Hiervoor zijn op 7 juli 2017 belangrijke besluiten genomen door Provinciale Staten:
wijzigingen van de Verordening natuurbescherming en de Verordening ruimte. Deze lijn zet de Provincie
door in het gepresenteerde Bestuursakkoord 2019-2023. Om de werklast voor de omgevingsdiensten te
spreiden is bij de start van de Taskforce gesproken over het aanpassen van de termijnen in de Verordening
natuurbescherming. Deze spreiding is in het Bestuursakkoord echter al uitgewerkt in aanvullende
afspraken bij het Bestuursakkoord. De passages over de transitie van de veehouderij uit het provinciale
Bestuursakkoord 2019-2023 zijn opgenomen in bijlage 2 in dit rapport. De Taskforce heeft het
Bestuursakkoord als uitgangspunt genomen om te kijken welke mate van spreiding deze aanpassing van de
termijnen oplevert, maar is niet als verkleiningsmaatregel van het vraagstuk uitgewerkt (omdat het
verlengen van de termijnen niet leidt tot minder werk maar tot het spreiden van het werk).
Belangrijke ontwikkelingen
De Taskforce redeneerde vanuit de vier belangrijkste ontwikkelingen die de werkzaamheden van de
omgevingsdiensten treffen in het kader van de versnelling van de transitie van de veehouderij:
1.
Het voldoen aan het Besluit emissie arme huisvesting en Actieplan Ammoniak met de
stoppersmaatregelen;
2.
het uitvoeren van de warme sanering varkenshouderij;
3.
het voldoen aan de Verordening natuurbescherming en haar resultaatverplichtingen;
4.
de vervolgactiviteiten voor vergunningverlening uit het project intensivering Project Intensivering
Toezicht veehouderijen (ITv).
Daarnaast zijn een aantal belangrijke agrarische ontwikkelingen bekeken die de opgave raken. Deze
ontwikkelingen verdienen aandacht, omdat dit ook werkzaamheden voor de komende drie jaar zijn voor
de omgevingsdiensten, provincie en gemeenten, zoals de uitwerking van de Verordening ruimte, het VAB
beleid en de (IPPC) actualisatie in verband met best beschikbare technieken.
Vergunningenactiviteiten
De bovenstaande ontwikkelingen hebben gevolgen voor de uitvoeringspraktijk van de provincie, de
gemeenten en de omgevingsdiensten. Het gaat hierbij om de gevolgen die voortkomen uit de
ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving alsmede beleid zoals nu1 bekend is. De
werkzaamheden van de agrarische vergunningverlening bij de omgevingsdiensten hebben betrekking op:
 Vergunningverlening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) inclusief behandeling
meldingen Activiteitenbesluit
 Vergunningverlening / verklaring van geen bedenkingen Wet natuurbescherming (Wnb)
 Intrekken vergunningen Wabo
 Intrekken vergunningen Wnb
 Ontheffing Wnb
 Beoordeling(splicht) milieueffectrapportage (MER)
In bijlage 3 is een inschatting van de gevolgen in uren voor de agrarische vergunningverlening Wabo en
Wnb gegeven.

1

Het advies van de Taskforce is 11 oktober 2019 afgerond
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Zorgvuldige inschatting
Een schets van de grootte van de opgave voor de komende drie jaar is verwoord in een eerste startnotitie
van mei 2019. Deze startnotitie is vervolgens door de Taskforce aangepast in aansluiting op de
ontwikkelingen in de periode juni en juli, zoals de presentatie van het Bestuursakkoord en de aanvullende
afspraken van de transitie veehouderij, de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak
Stikstof en het verwerpen van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten. De
aangepaste startnotitie met de belangrijkste ontwikkelingen in de Brabantse veehouderij is opgenomen als
bijlage 4. Deze notitie van augustus 2019 was het vertrekpunt van de Taskforce. Ondanks de zorgvuldig
gemaakte inschattingen en afstemming met deskundigen en ervaren partijen, merken wij op dat de
inschatting van de gevolgen een benadering blijft die afhankelijk is van veel onzekerheden en aannames in
de startnotitie en dit advies. Vooral als de Taskforce kijkt naar mogelijke belangrijke toekomstige
ontwikkelingen die niet konden worden meegenomen in dit advies maar wel van invloed kunnen zijn op de
werkzaamheden bij de diensten voor de korte- en lange termijn:


Een mogelijke ontwikkeling waar nog geen duidelijkheid over is, zijn de aangespannen procedures
van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en het Producenten Organisatie
Veehouderij (POV) tegen het provinciaal landbouwbeleid dat op 7 juli 2017 van kracht is
geworden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de Verordening ruimte (Vr) en de Verordening
natuurbescherming (Vnb). De komende maanden ontstaat meer duidelijkheid over deze
procedures aangespannen door de veehouderijsector. Dit plaatst het vraagstuk wellicht weer in
een ander tijdsperspectief en de mogelijke inzet van de omgevingsdiensten op een andere
moment. Dit betekent zeker niet dat er geen extra werkzaamheden zullen zijn de komende
periode.



In de periode dat de Taskforce aan de slag was met haar opdracht lag de vergunningverlening in
Nederland nagenoeg stil. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 kon
namelijk het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer worden gebruikt voor
toestemmingverlening van activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in (de buurt van) kwetsbare
Natura 2000-gebieden. Op 25 september is het eerste advies van het Adviescollege
Stikstofproblematiek (lees commissie Remkes) verschenen met aanbevelingen aan het kabinet
voor de korte termijn. Het kabinet heeft haar (eerste) aanpak van de stikstofproblematiek geduid
in haar standpunt op 4 oktober 2019. In aansluiting op deze aanpak hebben de 12 provincies
nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet
natuurbescherming. Deze vervolgaanpak van het stikstofvraagstuk voor agrarische
vergunningverlening is op dit moment nog niet kwantificeerbaar maar heeft wel de nodige
effecten op zowel de korte-, middellange- en lange termijn.



De Provinciale Staten van Noord-Brabant bespreken in het vierde kwartaal van 2019 aan de hand
van de interim – Omgevingsverordening een aantal belangrijke aanvullende afspraken en hiermee
een aantal belangrijke datums voor de versnelling van de transitie van de veehouderij uit het
Bestuursakkoord. Dit besluitvormingsproces kan nog van invloed zijn op invoeringstermijnen en
hiermee de spreiding van de werkzaamheden voor de omgevingsdiensten.

7

1.5 Aanpak
Voor de zomerperiode is door de omgevingsdiensten, in aansluiting op de eerste startnotitie met de schets
van de opgave, een brede brainstormsessie met de provincie, gemeenten en diensten georganiseerd. Het
doel van de sessie was om maatregelen te benoemen die bijdrage aan het verkleinen of spreiden van het
capaciteitsvraagstuk bij de omgevingsdiensten. De deelnemers werden uitgedaagd om ‘out of the box’ te
denken. De uitkomst van de sessie bevatte 45 maatregelen en dat was het startpunt van de opdracht van
de Taskforce. De Taskforce heeft, naast haar eigen werksessies, op 10 september een aanvullende dag
georganiseerd met professionals van buiten de vertrouwde VTH-kring om te kijken naar ongebruikelijke
ideeën voor het vraagstuk tussen nu en drie jaar. In deze groep deelnemers zat inhoudelijke ervaring,
transitiekennis, IT-kennis, kennis van de Omgevingswet en inbreng vanuit andere werkvelden zoals het
sociaal domein en personeelszaken. Een samenvatting van deze dag is opgenomen in bijlage 5.
In de maanden augustus en september besprak de Taskforce alle maatregelen. Een aantal maatregelen is
uit de eerste groslijst van de brainstormsessie gehaald vanwege dubbelingen en als deze juridisch of
organisatorisch onhaalbaar waren. Uiteindelijk zijn 36 maatregelen behandeld, waarbij de mogelijke
risico’s voor de omgevingskwaliteit en de juridische-, financiële en bestuurlijk risico’s zijn besproken. Bij 19
maatregelen concludeerde de Taskforce een middel tot hoge haalbaarheidsinschatting. Deze maatregelen
zijn verder uitgewerkt in uren-efficiency om zodoende de maatregel te kwantificeren. Ook is het jaar van
invoering van de betreffende maatregel in de periode 2020 tot en met 2022 vermeld.
Als er bij een maatregel geen sprake was van uren-efficiency is deze maatregel niet verder verwerkt in een
maatregelenpakket van de Taskforce. De maatregelen met een lage haalbaarheidsinschatting zijn niet
verder uitgewerkt door de Taskforce. Het werkdocument met alle uitgewerkte en niet uitgewerkte
maatregelen is opgenomen in bijlage 6.
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Hoofdstuk 2:

Van maatregelen naar drie maatregelenpakketten

2.1 Inleiding
De Taskforce heeft 19 maatregelen met een middel en hoge haalbaarheidsinschatting opgepakt en verder
uitgewerkt naar een mogelijk urenrendement. Dit resulteerde in 8 maatregelen die volgens de Taskforce
kunnen bijdragen aan het verkleinen van het gestelde capaciteitsvraagstuk. De maatregelen zijn
onderverdeeld in een drietal maatregelenpakketten.
Het maatregelenpakket 1 bevat maatregelen die vallen binnen de werkingssfeer van de
omgevingsdiensten. Met deze maatregelen kunnen de omgevingsdiensten direct aan de slag gaan en
hebben betrekking op het anders en hiermee efficiënter uitvoeren van werkprocessen en werkverdeling.
Dit kan prima aansluiten bij de invoering van de Omgevingswet. In het maatregelenpakket 2 en het
maatregelenpakket 3 beschrijft de Taskforce de maatregelen met beleidskeuzen voor de provincie en
gemeenten. Het verschil tussen deze twee maatregelenpakketten is de risico inschatting door de Taskforce
van deze beleidskeuzen. Bij het maatregelenpakket 2 ziet de Taskforce lage risico’s voor de
omgevingskwaliteit en lage juridische-, financiële en bestuurlijke risico’s. Bij de maatregelen in het
maatregelenpakket 3 voorziet de Taskforce wel risico’s voor deze aspecten. De maatregelenpakketten
sluiten elkaar overigens niet uit, maar zijn complementair aan elkaar en kunnen dus gecombineerd
worden. Voor de volledigheid vermelden wij dat de Taskforce het doorgaan op de huidige voet niet heeft
uitgewerkt. Dan worden er namelijk geen maatregelen getroffen, continueren de diensten de huidige
werkwijzen en doen de provincie en de gemeenten geen aanpassingen aan hun uitvoeringsbeleid.
Onderaan de streep zou dat betekenen dat alleen de werving en selectie voor nieuwe extra medewerkers
voor de werkzaamheden wordt opgestart.
2.2 Maatregelenpakket 1: direct aan de slag met maatregelen
In de opzet van dit pakket is het direct kunnen implementeren van de maatregelen door de
omgevingsdiensten het uitgangspunt: ga direct aan de slag met de maatregelen die vallen binnen de
verantwoordelijkheid, de werkprocessen en de invloedssfeer van de omgevingsdiensten zelf. Deze
maatregelen zijn opgenomen in tabel 1.
Tabel 1: Aan de slag met deze maatregelen
Maatregel en korte toelichting
Pas de werkprocessen van agrarische vergunningverlening aan door een
duidelijke scheiding van administratief, technisch en vergunningverlener.
De vergunningverlener is belast met (alleen) inhoudelijk de
vergunningverlening. In de uitwerking van deze maatregel pleiten wij
voor een specialistische inzet daar waar dat mogelijk is. In de aanpassing
van het werkproces adviseren te kiezen voor een goed georganiseerd
vooroverleg tussen de diensten en de aanvragers en hun adviseurs.
Kijk naar een andere organisatorische invulling met casemanagers,
projectleider of specifieke adviseurs die niet (ook) agrarisch
vergunningverlener zijn. De vergunningverlener kan dan zijn specifieke
rol volledig uitvoeren en wordt niet belast met overige taken. Dit is voor
medewerkers een verschuiving van werk maar levert wel efficiencywinst
op. In de uitwerking wel aandacht houden voor de achterblijvende
werkzaamheden.
Pas de werkprocessen van het intrekken van Wabo vergunningen aan
door duidelijke scheiding administratief en de medewerker die
inhoudelijk het intrekkingsverzoek behandelt. Investeer in contact met
vergunninghouder om bezwaren op intrekking te voorkomen
Verschuif binnen de omgevingsdiensten medewerkers met agroexpertise die op ander werkveld zitten tijdelijk naar agro-VTH. Of
onderzoek de verschuiving van industriële vergunningverlening naar
vergunningverlening agrarisch Wabo en Wnb. In de uitwerking wel
aandacht houden de achterblijvende werkzaamheden.
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Uren-efficiency
per jaar
600

Jaar van
uitvoering
2020

1.800

2021

1.800

2020

6.500

2020

Geen rendement maar wel meteen
een medewerker inzetbaar met
kennis van vergunningverlening en
snellere opschaling naar agrarische
vergunningverlening

2020

2.3 Maatregelenpakket 2: beleidskeuzen met een lage risico-inschatting
In het maatregelenpakket 2 zijn de maatregelen opgenomen die vallen binnen de beslissingsbevoegdheid
van de directeuren van de diensten maar vragen wel om een bestuurlijk standpunt. Volgens de Taskforce
hebben de voorgestelde maatregelen geen noemenswaardig risico geven voor de omgevingskwaliteit, de
juridische aspecten, de financiële aspecten of de beleidsuitgangspunten. Deze 2 maatregelen zijn
opgenomen in tabel 2.
Tabel 2: maatregelen die vragen om een bestuurlijk standpunt en een verwacht laag risico hebben
Maatregel en korte uitwerking
Uren-efficiency per jaar
De initiatiefnemers en hun adviseur dienen bij de aanvraag een
(ingevuld) format van een conceptvergunning in. Het bevoegde gezag
kan zo de rol als beoordelaar nemen en is niet/minder belast met het
verwerken van algemene gegevens (zoals dieraantallen, stalsystemen,
NAW gegevens en dergelijke) Bedrijven en adviseurs die hun zaken in het
format goed gemotiveerd hebben, kunnen hierdoor sneller een
vergunning krijgen.
De omgevingsdiensten neem geen nieuwe opdrachten buiten het
primaire proces aan, waarbij de uitvoering komt te liggen bij
medewerkers die belast zijn met agrarische VTH taken. Kies voor bewust
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap van alle betrokken partijen!

4.000

Jaar van
uitvoering
2020

6.000

2021

Geen rendement maar geen extra
werk voor de agrarische
vergunningverlening in de
piekperiode van 2020 - 2022

2020

2.4 Maatregelenpakket 3: beleidskeuzen met een middel/hoge risico-inschatting
In het maatregelenpakket 3 beschrijft de Taskforce de maatregelen met beleidskeuzen met een (geschat)
risico voor de omgevingskwaliteit, de juridische aspecten, de financiële aspecten of de
beleidsuitgangspunten. In dit pakket 3 zijn maatregelen opgenomen die een bestuurlijk standpunt vragen
als vertrekpunt voor de nadere uitwerking door de omgevingsdiensten. Na deze besluitvorming kunnen de
omgevingsdiensten hun werkproces verder inrichten en zo komen tot het optimaliseren van de
werkprocessen.
Tabel 3: maatregelen die vragen om een bestuurlijk standpunt en een verwacht middel of hoog risico hebben
Maatregel en korte uitwerking

Risico-inschatting
[middel of hoog]

De aanvragen om
omgevingsvergunning
(milieudeel) globaal toetsen als
aannemelijk is dat emissies
afnemen en onder de norm ligt
 risicogerichte
vergunningverlening

Middel risico voor omgeving:
door de keuze in toetsing
kan er risico ontstaan voor
de omgevingskwaliteit op
een aantal milieuaspecten;
wellicht wordt er meer
milieuruimte in voorschriften
mogelijk gemaakt dan
aangevraagd wordt.
Middel juridisch risico: er is
een grotere kans op een
onderdeel missen in de
toetsing. De vergunning is
kwetsbaarder bij bezwaaren beroepsprocedures.

Beheersmaatregelen







Middel bestuurlijk risico: bij
gevoelige dossiers kan deze
aanpak negatief uitstralen
naar de omgeving.
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bij risicogerichte
vergunningverlening
goede en concrete
afspraken voor een
'tweede lezer' /
kwaliteitscontrole /
omgevingsscan.
via intervisie kijken naar
het streven van uniforme
werkwijzen door
medewerkers en diepte
van toetsing
Bij de uitgebreide
procedures bestaat na een
zienswijze de mogelijkheid
in het definitieve besluit
nog iets te herstellen.

Urenefficiency per
jaar
1.250

Jaar van
uitvoering
2021

Formele beoordeling op
ontvankelijkheid en toetsing
van de aanvraag na investeren
in vooroverleg. Maximaal 1x
vragen om aanvullingen,
daarna een besluit nemen
(buiten behandeling laten,
weigeren of vergunnen).
Bij deze manier van het
behandelen van aanvragen in
het kader van Vnb is dit al een
bewezen werkwijze.

Agrarische meldingen
Activiteitenbesluit niet meer
inhoudelijk beoordelen; alleen
bewijs van ontvangst
verstrekken en archiveren.

Middel juridisch risico: er
kunnen situaties zijn dat de
aanvrager en adviseur de
aanvraag wel ontvankelijk
vinden. Dat kan leiden tot
vertraging of een
bezwaarprocedure.
Hoog bestuurlijk risico:
Wij willen initiatiefnemers
vanuit een klantgerichte
overheid benaderen en
faciliteren. Door maar
maximaal 1 keer te vragen
om aanvullingen en dan een
besluit nemen kan hiermee
botsen.
Middel risico voor de
omgeving: Gemelde situaties
kunnen ook betrekking
hebben op grote wijzigingen
die nog net gemeld kunnen
worden.



Communiceren over deze
werkwijze en organiseren
van bijeenkomsten tussen
omgevingsdiensten,
adviseurs en sector over
samenwerking en
verwachtingen van
kwaliteit van het werk;
betrek hier ook de
ondersteuningsloketten

450

2021



In de reactie op de
melding een clausule
opnemen waarmee de
schijn van instemming
wordt voorkomen;
Extra informatieblad over
agrarische melding maken
met tips voor voldoende
gegevens.

13.000

2020

Wettelijk is vastgelegd dat
er een duidelijke scheiding
is tussen
vergunningverlening en
toezicht. De
toezichthouder moet zich
er van bewust zijn dat hij
geen adviseur is, maar
enkel helpt met het geven
van informatie

6.000

2020

Dit rendement
is er niet als
ervoor wordt
gekozen
agrarische
meldingen niet
meer te
behandelen
500

2020



Middel financieel risico:
Mogelijk op termijn extra
toezicht door afname van de
kwaliteit van de meldingen.

Het combineren van toezicht
met vergunningverlening: Zorg
dat de toezichthouder bij de
controle informatie verstrekt
over het indienen van een
melding / vergunningaanvraag
en de bijbehorende stukken.

Later ambtshalve actualiseren
BBT bij IPPC bedrijven
gedurende de komende 3 jaar.
Bestaande vergunningen van
IPPC-bedrijven moeten binnen
4 jaar na 21 februari 2017
geactualiseerd zijn.

Middel bestuurlijk risico:
Er kunnen meldingen
gepubliceerd worden die in
strijd zijn met de regels.
Middel financieel risico:
toezichthouders zullen
hierdoor extra werk en dus
meer uren nodig hebben

Middel bestuurlijk risico:
Nederland kan door de EU
worden aangesproken op de
plicht om bepaalde typen
bedrijven te moderniseren
aan de hand van Europese
milieueisen. Dit kan ertoe
leiden dat het Rijk
gemeenten aanspreekt op
achterblijvende actualisatie
van vergunningen.
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Bestuurlijk kenbaar maken
dat deze keuze is gemaakt

Hoofdstuk 3:

Adviesaanpak met aanbevelingen van ambtelijke Taskforce

3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat het advies van de ambtelijke Taskforce en levert daarmee een bijdrage om het
capaciteitsvraagstuk bij de omgevingsdiensten te verkleinen, de transitie van de veehouderij te blijven
ondersteunen en toch recht te doen aan de onderliggende milieudoelen. De Taskforce geeft in het advies
aan waar de organisatorische mogelijkheden liggen en werkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden.
Ook benoemt de Taskforce enkele maatregelen die een bestuurlijk standpunt vragen voor nadere
uitwerking door de omgevingsdiensten.
Om de voorgestelde maatregelen binnen het totale vraagstuk te positioneren heeft de Taskforce een
relatie gelegd met de werkzaamheden voor de vier belangrijkste ontwikkelingen in het kader van de
versnelling van de transitie van de veehouderij in uren en de voorgestelde maatregelen in uren (mogelijke
efficiencywinst). Door dit te koppelen aan het inzetten van de huidige capaciteit en de vrijval van bestaand
werk de komende drie jaar ontstaat een eerste beeld van de noodzakelijk, nog te werven, capaciteit in fte
voor de omgevingsdiensten in de periode 2020 - 2022. Het advies sluit af met aanbevelingen en belangrijke
aandachtspunten in de uitwerking door de verschillende partijen in het proces van de nadere uitwerking
en implementatie.
3.2 Direct aan de slag door de omgevingsdiensten: maatregelenpakket 1
De Taskforce adviseert de omgevingsdiensten met de maatregelen in de paragraaf 2.2 direct aan de slag te
gaan en zorgvuldig te gaan implementeren. De Taskforce benadrukt dat het implementeren plaatsvindt
door werkgroepen met deelnemers van binnen en buiten de omgevingsdiensten. Dit kan per maatregel of
met een logische combinatie van meerdere maatregelen. De maatregelen hebben vooral betrekking op
organisatorische- en personele maatregelen met de nadruk op de optimalisatie van de werkprocessen en
de organisatie van de agrarische vergunningverlening.
Er is door de Taskforce gekeken naar de werkorganisaties en de vergunningenprocessen van vooroverleg
tot en met vergunningverlening bij het Wabo-deel en het Wnb deel. De Taskforce ziet
optimalisatiemogelijkheden bij de volgende elementen:
1. Zorg voor een duidelijke scheiding tussen administratieve -, technische- en vergunningswerkzaamheden bij het Wabo deel.
2. Investeer in het vooroverleg met de meeste vergunning-aanvragers en hun adviseurs bij Wabo en
Wnb. Wij beseffen dat dit in het begin van de procedure leidt tot meer uren, maar de Taskforce is
overtuigd van de meerwaarde van dit overleg en dat hiermee uiteindelijk de procedures
(gemiddeld) met minder uren mogelijk zijn.
3. Kijk naar een andere organisatorische invulling met casemanagers, projectleider of specifieke
adviseurs die niet (ook) agrarisch vergunningverlener zijn. De vergunningverlener Wabo kan dan
zijn specifieke rol volledig uitvoeren en wordt niet belast met overige taken.
4. Het proces van het intrekken van Wabo vergunningen verdient volgens de Taskforce extra
aandacht. Vooral door de verwachting van het aantal stoppende bedrijven de komende periode.
Zorg voor een duidelijke scheiding tussen administratieve ondersteuning en de medewerkers die
inhoudelijk het intrekkingsverzoek behandelen. Vanwege de bezwaarmogelijkheden adviseren wij
ook hier te investeren in de informatievoorziening met vergunninghouder om bezwaren op
intrekking te voorkomen.
De Taskforce vraagt bij dit maatregelenpakket nog aandacht van de omgevingsdiensten voor het
verschuiven binnen de diensten van de medewerkers met agro-expertise of industriële
vergunningverleners (tijdelijk) naar agrarisch VTH, zodat bij het aanvullen van de capaciteit voor de
agrarische vergunningverlening al medewerkers met kennis en ervaring van vergunningverlening of de
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agrarische sector voorhanden zijn. Dit leidt (uiteraard) tot een tekort van capaciteit bij de industriële
vergunningverlening maar kan wel bijdragen aan het optimaal inzetten van medewerkers met kennis van
zaken. Deze maatregel is niet in efficiencywinst concreet uit te drukken.
3.3 Bestuurlijk standpunt bepalen: maatregelen uit maatregelenpakket 2 en 3
De Taskforce heeft maatregelen uitgewerkt met beleidskeuzes voor de provincie en de gemeenten. Voor
deze beleidskeuzes is een inschatting gemaakt van het risico voor de omgevingskwaliteit, het risico voor de
juridische- en financiële aspecten en een mogelijk bestuurlijk risico. In aansluiting op de inschatting van de
risico’s zijn ook beheersmaatregelen voor de betreffende risico’s benoemd.
In deze paragraaf zijn maatregelen opgenomen die een bestuurlijk standpunt vragen als vertrekpunt voor
de nadere uitwerking door de omgevingsdiensten. Na de besluitvorming hierover kunnen de
omgevingsdiensten hun organisatie verder inrichten en zo komen tot het optimaliseren van hun
werkprocessen. De Taskforce benadrukt dat de voorgestelde maatregelen in de paragrafen 2.3 en 2.4
vooral hun efficiency behalen als Brabant breed en regionaal dezelfde bestuurlijke keuzes worden
gemaakt. De drie omgevingsdiensten kunnen dan gezamenlijk met hun opdrachtgevers werken aan een
uniforme werkwijze en een gestroomlijnd agrarische vergunningenproces dat een bijdrage levert aan de
versnelling van de transitie van de veehouderij.
Maatregel voor de bestuurlijke Taskforce met een lage risico-inschatting
De Taskforce adviseert de bestuurlijke Taskforce de onderstaande maatregel op te laten pakken en verder
te laten uitwerken door de omgevingsdiensten. De maatregel levert een substantiële bijdrage aan de
jaarlijkse efficiencywinst en er is volgens de Taskforce geen noemenswaardig risico voor de
omgevingskwaliteit, de juridische aspecten, de financiële aspecten of de beleidsuitgangspunten van de
provincie en de gemeenten.
De Taskforce ziet vooral optimalisatiemogelijkheden bij het indienen van een aanvraag én een ingevuld
format van een conceptvergunning Wnb en Wabo door de aanvragers en hun adviseur:
1. De initiatiefnemers en hun adviseur dienen bij de aanvraag een ingevuld format van een
conceptvergunning in. Het bevoegde gezag kan zo de rol als beoordelaar nemen en is niet/minder
belast met het verwerken van algemene gegevens (zoals dieraantallen, stalsystemen, NAW
gegevens en dergelijke). Bedrijven en adviseurs die hun zaken in het format goed gemotiveerd
hebben, kunnen hierdoor sneller een vergunning krijgen. De Taskforce stelt voor in 2020 deze
maatregel bij Wnb te starten en in 2021 verder te optimaliseren en de ervaringen mee te nemen
in de uitwerking bij Wabo vanaf 2021. Voor het Wabo deel heeft de Taskforce nog geen
rendement in uren geteld. Onderzoek bij dit onderdeel ook de administratieve ondersteuning bij
de vergunningverlening Wnb en de technische mogelijkheden om gegevens tussen aanvraag en
vergunning Wnb te koppelen. De Taskforce kreeg de indruk dat door de ervaringen uit het
verleden met grote aantallen vergunningaanvragen het werkproces bij Wnb overigens al
grotendeels geoptimaliseerd is.
De Taskforce vraagt bij de bestuurlijke Taskforce nog aandacht voor het bewust opdrachtgeverschap van
de provincie en de gemeenten maar ook voor een duidelijke opdrachtnemersrol door de
omgevingsdiensten. De Taskforce adviseert de extra agrarische opdrachten buiten het primaire proces die
gedurende het jaar verstrekt en uitgevoerd worden bewust met elkaar te bespreken. Deze jaarlijks
terugkerende extra opdrachten (naast de werkprogramma’s) kosten namelijk meerwerk bij de
medewerkers die al belast zijn met agrarische VTH taken in het kader van de versnelling van de transitie
van de veehouderij. Deze maatregel levert geen daadwerkelijk rendement op, maar zorgt dan ook niet
voor extra werk in het primaire proces bij de agrarische VTH taken.
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Maatregelen voor de bestuurlijke Taskforce met een risico-inschatting van een middel en hoog risico
De Taskforce adviseert de bestuurlijke Taskforce de onderstaande maatregelen op te laten pakken door de
omgevingsdiensten en te laten uitwerken. Deze maatregelen leveren stuk voor stuk een substantiële
bijdrage aan de jaarlijkse efficiencywinst. De maatregelen hebben wel een mogelijk (geschat) risico voor de
omgevingskwaliteit, de juridische aspecten, de financiële aspecten of de beleidsuitgangspunten van de
provincie en de gemeenten. Er zijn echter beheersmaatregelen te nemen die de risico’s tot een acceptabel
niveau kunnen reduceren.
Er is door de Taskforce gekeken naar de vergunningenprocessen van vooroverleg tot en met
vergunningverlening bij het Wabo-deel en het Wnb deel. De Taskforce ziet vooral
optimalisatiemogelijkheden bij de volgende elementen:
1. De aanvragen om vergunning Wabo globaal toetsen als aannemelijk is dat emissies afnemen en
onder de norm ligt  kiezen voor de uitwerking van risicogerichte vergunningverlening als
aannemelijk is dat de emissie afnemen en onder de normen blijft.
2. De aanvraag om vergunning Wabo maximaal 1 keer laten aanvullen door aanvrager en hun
adviseurs. Bij de behandeling van aanvragen in het kader van Vnb is dit al een bewezen werkwijze
 kiezen voor de uitwerking van het investeren in een goede vooroverlegsituatie tussen
aanvrager en omgevingsdienst met het uitgangspunt dat de aanvraag maximaal 1 keer mag
worden aangevuld.
3. Agrarische meldingen Activiteitenbesluit niet meer inhoudelijk beoordelen of de gemelde situatie
aan de milieuregels voldoet. Een nadere beoordeling van een melding voegt niets extra’s toe aan
de gemelde milieusituatie. De milieuvoorschriften zijn bekend voor de activiteiten en (later) een
prima uitgangspunt voor de toezichthouder.
De Taskforce vraagt bij de bestuurlijke Taskforce nog aandacht voor de maatregel over het later
ambtshalve actualiseren best beschikbare technieken (BBT) bij IPPC bedrijven gedurende de komende 3
jaar terwijl bestaande vergunningen van IPPC-bedrijven binnen 4 jaar na 21 februari 2017 moeten zijn
geactualiseerd. Dit is geen maatregel die direct invloed heeft op de vier belangrijkste ontwikkelingen, maar
een kleine capaciteit van jaarlijks 525 uur voor de komende drie jaar ‘vrijspeelt’ voor de inzet bij het
verkleinen van het capaciteitsvraagstuk.
3.4 De concrete uitwerking van de maatregelen en nog noodzakelijke capaciteitsuitbreiding
De werkzaamheden voor de drie Brabantse omgevingsdiensten komen overeen met 282.895 uur over
de periode 2020 tot en met 2022. In termen van formatieplaatsen spreken we dan over 210 fte, voor
zowel de taken die de diensten doen voor het bevoegde gezag provincie als gemeenten in die periode.
Gemiddeld betekent met 70 fte per jaar noodzakelijke capaciteit voor de drie diensten. Daarbij ligt de
nadruk voor de diensten op de agrarische vergunningverlening op basis van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet natuurbescherming (Wnb). Als de werkzaamheden
worden uitgesplitst naar de provinciale werkzaamheden voor de Wnb en de gemeentelijke
werkzaamheden voor de Wabo betekent dit 135.300 uur voor de provincietaken en 147.595 uur voor
de gemeentetaken.
Urenrendement van de maatregelen
Bij het invoeren van de 8 maatregelen die Taskforce uiteindelijk adviseert is er voor de periode 2020 –
2022 door de maatregelen een reductie te realiseren voor de omgevingsdiensten op de provincietaak
van 16.000 uur en voor de gemeentetaak van 61.700 uur.
Vrijval van bestaand werk in de periode 2020-2022
Op basis van navraag en analyses bij de omgevingsdiensten, onder andere gebaseerd op informatie uit het
project Intensivering Toezicht veehouderij (ITv) wordt er vanuit gegaan dat de reguliere werkzaamheden in
de periode 2020-2022 met circa 75% zullen afnemen. De realiteit is namelijk dat er bedrijven stoppen en
geen vergunning meer aanvragen. Dat is circa 15% van de genoemde 75%. Daarnaast combineren
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bedrijven de komende periode hun aanvragen om omgevingsvergunning (Wabo) en Wet
natuurbescherming (Wnb) vanwege de versnelde transitie met de door hunzelf geplande
bedrijfsveranderingen, zodat er minder autonome aanvragen zijn in dezelfde periode. Hiervoor is de
schatting gemaakt dat dat 60% is. Dit nemen wij op als vrijval in het bestaand werk voor de beschikbare
capaciteit. Als we deze 75% reductie relateren aan de agrarische formatie van de drie omgevingsdiensten
van in totaal 48 fte rekenen we met een afnamereductie van capaciteit in de periode 2020-2022 van
jaarlijks 36 fte. Voor drie jaar betekent dat 108 fte. In tabelvorm heeft dit de onderstaande uitwerking.
Voor de uitgebreide uitwerking wordt verwezen naar bijlage 7.
Tabel 4: Uitwerking voor noodzakelijk te werven capaciteit voor drie jaar
Werkzaamheden voor de
Provincietaken
Provincietaken
omgevingsdiensten
Wnb
Wnb
[uren]
[fte]
Werkzaamheden in de
135.500
100
periode 2020-2022
Verwachte reductie van de
16.000
12
maatregelen voorgesteld
door de Taskforce
Vrijval van bestaande
49
formatie in fte voor de
periode 2020-2022
Noodzakelijk te werven
39
capaciteit voor de periode
2020 – 2022 (3 jaar)

Uitgaande van 1.350 productieve uren/jaar voor een volledige fte

Gemeentetaken
Wabo
[uren]
147.595

Gemeentetaken
Wabo
[fte]
110

Totaal

61.700

46

58

-

59

108

-

5

44

210

3.5 Aanbevelingen en aandachtspunten in de uitwerking
De Taskforce heeft nog een aantal aanbevelingen voor het vervolg en vraagt met klem aandacht voor de
volgende aspecten bij de uitwerking van de aanpassingen van de werkprocessen en het invoeren van
veranderende werkwijzen bij de drie omgevingsdiensten in het proces van de versnelling van de transitie
van de veehouderij:

 Aangezien de Bestuurlijke Taskforce geen formele bevoegdheden heeft, dient het (eind)rapport
ter vaststelling te worden voorgelegd aan een bestuursorgaan. De Taskforce vindt het voor de
hand liggen om dit, per omgevingsdienst, via het Algemeen Bestuur te laten lopen. Vanuit de
Ambtelijke Taskforce roepen we de directeuren op om over dit onderwerp eenduidige en
identieke stukken op te laten stellen voor de AB-vergaderingen.
 De Taskforce adviseert de gemeenten de omgevingsdiensten bij (agrarische) vergunningverlening
onder mandaat te laten werken. Over heel Brabant gezien heeft 75% van de gemeenten het
toezicht volledig gemandateerd aan een omgevingsdienst. Voor vergunningverlening en
handhaving is het beeld zeer wisselend. Door de Taskforce is onderzocht wat de besparing in uren
voor de diensten kan zijn, maar het uitwerken van ‘onder mandaat’ werken en het daadwerkelijk
invoeren het komend jaar kost meer tijd dan het oplevert voor het verkleinen van het
capaciteitsvraagstuk voor de periode 2020 - 2022. De Taskforce ziet hier echter wel kansen voor
de toekomst en een enorme besparing dat documenten niet steeds op en neer gaan!
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 Naast extra taken voor de omgevingsdiensten krijgen gemeenten zelf óok te maken met extra
opgaven zoals bestemmingsplanwijzigingen, extra bouwaanvragen en mogelijk beroep op het
sociaal domein. Wij stippen deze gemeentelijke werkzaamheden aan om zo een beeld te geven
van deze gemeentelijke werkzaamheden en consequenties. We wijzen de gemeenten op de
volgende, mogelijk toenemende, werkzaamheden als gevolg van de transitie van de veehouderij:
o Bestemmingsplanwijzigingen
o Gebiedsgerichte aanpak / beleidskeuzes voor het buitengebied
o Aanvragen om omgevingsvergunning bouwdeel / Ruimtelijke Ordening
o Toetsing brandveiligheid bij aanvragen om omgevingsvergunning bij de aanscherping van
eisen van brandveiligheid bij stallen
o Toezicht buitengebied met onder andere de strijdigheid met de bestemmingsplannen
o Ondermijning en criminaliteit bij leegstaande agrarische gebouwen
o Meer sociale knelpunten binnen de agrarische achterban waar aandacht en begeleiding in
samenwerking met ondersteuningsloketten voor nodig is. Wij vragen de gemeenten hier
nadrukkelijk om aandacht voor de juiste begeleiding van deze groep
 De gemeenten worden geadviseerd te inventariseren wat er als gevolg van de transitie
veehouderij op hen afkomt. Mogelijk is het ook nodig om hier extra capaciteit voor vrij te maken.
 Uit contacten met de GGD in het gebied van de ODZOB is een relatie gelegd met de GGD over de
extra opgave aan die kant. Het verdient de aanbeveling de GGD actief te gaan betrekken bij dit
vraagstuk zodat de volksgezondheid een volwaardige plek krijgt bij het vraagstuk van
vergunningverlening en de versnelling van de transitie van de veehouderij.
 De Taskforce constateert dat er verbeteringen mogelijk zijn bij het verkrijgen van betrouwbare
brongegevens zoals het daadwerkelijk aantal veehouderijen in Noord Brabant. We zien grote
verschillen in (genoemde) aantallen bedrijven. De Taskforce adviseert niet alleen de bedrijven te
blijven bezoeken in het kader van de ITv project maar ook het Brabants OmgevingsDatalab in te
zetten om de fluctuaties in aantallen bedrijven in kaart te brengen en te houden.
 Zorg voor een plan van aanpak voor de verdere uitwerking en implementatie van elke maatregel
binnen de omgevingsdiensten. In dit plan is zeker aandacht nodig voor het gezamenlijk optrekken
van de drie omgevingsdiensten, de communicatie naar de medewerkers, het bespreken van de
veranderkracht van de organisaties en het inzicht in de kosten voor de uitwerking en
implementatie van de betreffende maatregelen. Het gaat niet alleen om aandacht voor de
medewerker, het gaat om een koppeling met HR waarin gekeken wordt naar de werving-selectie
van nieuwe medewerkers, de juiste mensen op juiste plekken, vitaal de goede dingen kunnen
doen binnen een organisatie die daar oog voor heeft-/faciliteert en visie heeft op deze (interne)
transitie. Dit is des te meer van belang omdat de bestaande organisaties een (substantiële)
aanvulling kan krijgen van (tijdelijke) nieuwe medewerkers.
 Maak een goede analyse met voor de samenstelling van de werkgroepen voor de uitwerking van
de maatregelen. De samenstelling van de werkgroepen is afhankelijk van de betreffende
maatregel en hierbij verdient extra aandacht met voldoende kennis van de werkprocessen en durf
om nieuwe werkwijzen te verkennen, uit te dragen en in te voeren.
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 Integrale aanpak en samenwerking tussen en binnen omgevingsdiensten is een must! Vanwege de
diverse datums met een resultaatverplichting in de Verordening natuurbescherming komen veel
vergunningprocedures de komende drie jaar bij veehouderijen op gang. Dit is ongeveer 80% van
de werkzaamheden. De initiatiefnemers c.q. aanvragers (lees veehouders) zullen echter hun
ideeën en plannen naar verwachting integraal aanpakken voor hun bedrijf, zodat samenwerking
tussen de drie omgevingsdiensten én tussen Wabo-vergunningverlening en Wnbvergunningverlening een must is.
 Maak vanaf het begin de verbinding met de bedrijven, adviseurs en sector om maatregelen te
bespreken en uit te werken met oog voor ieders verantwoordelijkheden en belangen. Dit wordt al
gedaan bij de ondersteuningsloketten in Brabant. Deze loketten werken aan het vertrouwen
tussen overheid en sector. Het loket heeft als doel om de veehouder te helpen zijn of haar keuze
te maken. De nieuwe regels dwingen veehouders namelijk om op afzienbare termijn te investeren
in moderne stallen. Veehouders moeten daardoor eerder dan ze hadden gedacht een beslissing
nemen over hun toekomst. Een lastige en vaak ingrijpende beslissing die afhankelijk is van veel
factoren zoals de huidige situatie van het bedrijf, het gezin, de omgeving of de visie van een
gemeente. Daarom is er binnen de loketten een netwerk aan ondersteuners (gemeente, provincie,
externe adviseurs, banken, lokale verenigingen). De omgevingsdiensten worden geadviseerd
contacten met de Brabantse gemeenten te onderhouden en vanuit het VTH domein aansluiting te
houden met de ontwikkelingen binnen de loketten op gemeentelijk niveau.
 Tot slot benadrukt de Taskforce dat de schets van het vraagstuk is opgesteld op basis van
informatie van de omgevingsdiensten en hieraan gekoppelde inschattingen. Ondanks zorgvuldig
gemaakte inschattingen en afstemming met deskundigen en ervaren partijen, wijzen wij erop dat
de inschatting van de gevolgen een benadering blijft die afhankelijk is van veel onzekerheden en
aannames. De aanpak van het stikstofvraagstuk is op dit moment nog niet kwantificeerbaar maar
heeft wel de nodige effecten op zowel de korte-, middellange- en lange termijn. Daarnaast zullen
Provinciale Staten in het vierde kwartaal van 2019 aan de hand van de interim –
Omgevingsverordening een aantal belangrijke aanvullende afspraken en hiermee een aantal
belangrijke datums voor de versnelling van de transitie van de veehouderij uit het
Bestuursakkoord behandelen. Jaarlijkse, dan wel periodieke actualisatie op grond van belangrijke
ontwikkelingen acht de Taskforce noodzakelijk voor de omgevingsdiensten de komende periode.
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BIJLAGE 1: Bezetting en opdracht aan de Taskforce
Bezetting van de Taskforce
De ambtelijke Taskforce werkte samen met de bestuurlijke Taskforce onder leiding van de oudgedeputeerde Peter van Vugt. Deze was ook voorzitter van de ambtelijke Taskforce, zodat hij samen met
de projectleider van de ambtelijke Taskforce de samenwerking tussen beide onderdelen optimaal kon
waarborgen.
Wie hebben zitting in de bestuurlijke Tasforce?
 De heer Paul Depla, burgemeester Breda
 De heer Marnix Bakermans, burgemeester Landerd
 De heer Rien Wijdeven, wethouder Bernheze
 De heer Peter Smit, Wethouder Oisterwijk
 Mevrouw Anke Van Extel-Van Katwijk, wethouder Gemert-Bakel
 De heer Tony Meulensteen, wethouder Laarbeek
 De heer Rik Grashoff, gedeputeerde provincie Noord-Brabant
Wie zijn de deelnemers van de ambtelijke Taskforce?
 Peter van Vugt (voorzitter)
 Dave Ploum (projectleider)
 Vera Bax en Edith Reintjes (ODBN)
 Paul Verreijt en Emile Sangster (OMWB)
 Mat Verkoelen en Joyce van Geenen (ODZOB)
 Kees van Daal en Gerdy van de Burgt – van Berlo (Provincie Noord-Brabant)
 Lyke van Beek – gemeente Asten
Taskforce aan het werk
Om het werk voor de agrarische vergunningverlening te kunnen uitvoeren is een ambtelijke Taskforce
opgericht. De Taskforce stelt maatregelen voor die, het capaciteitsvraagstuk bij de omgevingsdiensten
verkleinen, de transitie veehouderij ondersteunen en recht doen aan de onderliggende milieudoelen. De
maatregelen moeten bijdragen aan een geoliede taakuitvoering van de omgevingsdiensten bij vooral
agrarische vergunningverlening voor de korte termijn vanaf 2020. De Taskforce beperkt zich in eerste
instantie tot het werk dat op de omgevingsdiensten af komt. De Taskforce is gevraagd concrete
oplossingen verder te brengen naar een maatregelenpakket in scenario’s en een voorkeurscenario ter
bespreking in een bestuurlijke Taskforce. Dit ziet er als volgt uit:
1. Bedenk concrete en haalbare oplossingen:
a. die bijdragen aan de transitie van de veehouderij;
b. die recht doen aan de achterliggende milieudoelen;
c. die omgevingsdiensten in staat stellen haar VTH taken goed in te vullen.
2. Werk de oplossingen uit naar meerdere scenario’s met maatregelen waarin bestuurlijke keuzes
duidelijk zijn omschreven.
3. Geef vanuit de ambtelijke Taskforce een voorkeursscenario met maatregelenpakket die recht doet
aan de bestuurlijke beleidsuitgangspunten en taken omgevingsdiensten.
4. Schets de risico’s op het gebied van:
d. Omgeving / Milieu
e. Juridische aspecten
f. Financiële mogelijkheden
g. Bestuurlijke – en beleidsuitgangspunten
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BIJLAGE 2: Versnelling transitie veehouderij
De Provincie Noord-Brabant maakt de laatste jaren werk van de versnelling van de transitie van de
veehouderij. Hiervoor zijn op 7 juli 2017 belangrijke besluiten genomen door Provinciale Staten:
wijzigingen van de Verordening natuurbescherming en de Verordening ruimte. Deze lijn wordt nu
doorgezet. Het onlangs gepresenteerde bestuursakkoord 2019-2023 van de provincie Noord-Brabant stelt
namelijk:
Om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren, zetten we het beleid voort om de uitstoot van
schadelijke stoffen naar lucht, water en bodem terug te dringen. Het is van belang om de naleving van deze
maatregelen te kunnen handhaven en de effecten van het beleid te kunnen monitoren. Om die reden zetten
we de geïntensiveerde inspanningen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voort.
Om de te verwachte piek in het aantal vergunningaanvragen voor stalaanpassingen in 2020 op te kunnen
vangen, breiden wij tijdelijk de personele capaciteit uit. Ook het programma ‘Intensivering toezicht
veehouderij’ zetten we voort. We ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van de extra VTH-taken, mits
die gemeenten het Bestand Veehouderij Bedrijven (BZV) actueel hebben en de BZV zichtbaar toepassen via
de BZV-applicatie.
De nieuwe coalitie heeft in het bestuursakkoord 2019 -2023 met elkaar afgesproken maatwerk te willen
leveren in het pakket aan maatregelen, mits het geprognotiseerde afname pad met betrekking tot de
ammoniakemissies (en een doorkijk naar de totale stikstofdepositie) van jaar tot jaar wordt gerealiseerd.
Een maatregel voor een (deel)sector die leidt tot toename van de ammoniakemissie (en daarmee voor de
totale stikstofdepositie) wordt in beginsel binnen diezelfde (deel)sector, maar altijd binnen de veehouderij,
opgevangen. In het bestuursakkoord zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt op dit thema. In de nadere
uitwerking van het bestuursakkoord zijn de volgende aanvullende afspraken gemaakt met elkaar, die
tijdens de bestuurlijke informatiebijeenkomst op 3 juli 2019 zijn benoemd:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

We bevorderen deelname aan de warme sanering varkenshouderij mede door gerichte inzet
van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte.
We vullen het instrumentarium aan met een regeling voor structuurversterking van de
melkveehouderij (meer grond onder de melkveebedrijven) volgens de gedachte van
kringlooplandbouw.
We onderzoeken de mogelijkheid van een uitzondering op de Verordening
natuurbescherming voor stro (oiseI) stallen.
Houders van vlees- en fokstieren krijgen een jaar uitstel van de data van de Verordening
natuurbescherming.
Houders van geiten krijgen een jaar uitstel van de data van de Verordening
natuurbescherming.
Houders van varkens en vleeskalveren die kiezen voor brongerichte technieken krijgen
maximaal een half jaar uitstel voor het indienen van een vergunbare aanvraag.
We bevorderen de toepassing van nieuwe stalsystemen door inzet op voorlopige
emissiefactoren en green deals.
Bedrijven die per 1 januari 2022 stoppen, hoeven onder voorwaarden geen vergunning aan te
vragen.
Bedrijven die per uiterlijk 1 januari 2024 stoppen, hoeven onder aanvullende voorwaarden
geen vergunning aan te vragen.
We passen de stalderingsregeling aan om een afname van de stikstofuitstoot te borgen.
We verlagen de stalderingswaarde bij herbestemming om sloop van lege stallen te
bevorderen.
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In de Statenmededeling van 18 juni (met kenmerk PS: 4543203) is een nadere uitleg gegeven van de
meeste aanvullende afspraken in het bestuursakkoord, die veelal ook nog een besluit vragen van
Provinciale Staten in het najaar 2019. In de Statenmededeling van 9 juli 2019 (met kenmerk PS: 4554413)
over de PAS uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 spreken GS over het (éénmalig) verlengen
voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag van 1 januari 2020 naar 1 april 2020 vanwege het
tijdelijk niet kunnen toepassen van het rekenmodel Aerius.
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BIJLAGE 3:

Samenvatting relevante ontwikkelingen voor de transitie van de veehouderij en
de gevolgen over 3 jaar

Ontwikkeling

doel

realisatie

Extra werkzaamheden

Inschatting van
extra uren

Besluit emissiearme
huisvesting en
Stoppersregeling

Stallen aanpassen naar
emissiearm of stoppen
met activiteit
varkenshouderij of
pluimveehouderij

1-1-2020

Vergunningen Wabo
Mer-beoordelingen
Intrekkingen Wabo
Vergunningen Wnb
Intrekkingen Wnb
Ontheffingen Wnb
Totaal

Warme sanering
varkenshouderij

Verbeteren kwaliteit
leefomgeving in
gebieden met hoge vee
dichtheid door
vrijwillige sanering en
verduurzaming van
blijvende
veehouderijen

31-12-2020

Beoordeling vergunning &
milieukundige beoordeling
wijziging bestemmingsplan
Intrekkingen Wabo

1.600

Intrekking Wnb

1.900

Landelijk:

Provinciaal:
Verordening
natuurbescherming

Project intensivering
Toezicht
Veehouderijen

Raakvlakken:
Verordening ruimte
2017
VAB - beleid

Actualisatie vanwege
BBT

Vermindering van de
stikstofuitstoot op
Natura 2000-gebieden

Uniforme inspecties van
veehouderijen

Ontheffingen Wnb

1-1-2022

31-12-2021

Behoud en bevordering
van de ruimtelijke
kwaliteit

doorlopend

Sloop, hergebruik of
functieverandering
vrijkomende agrarische
bebouwing met oog op
vitaliteit buitengebied
Stallen van grotere
veehouderijen zijn
uitgerust met de best
beschikbare technieken
om verontreiniging te
beperken

doorlopend

21-02-2021

3.000
1.125
12.000
3.800
9.500
1.125
30.550
960

225

Totaal

4.685

Vergunningen / meldingen
Wabo
Mer-beoordelingen

90.000

Vergunningen Wnb

114.000

Totaal
Vergunningen / meldingen
Wabo
Mer-beoordelingen
Vergunningen Wnb
Totaal

237.750
3.750

beoordeling
achtergrondbelasting geur / fijn
stof
milieukundige beoordeling
VAB-locatie

1.050
(per jaar)

33.750

1.410
4.750
9.910

750
(per jaar)

Aanschrijvingen BBT

2.550

Actualisatie BBT

5.600

Totaal

8.150

De vier belangrijkste ontwikkelingen zorgen dus voor extra werkzaamheden die overeenkomen met
282.895 uur over een periode van 3 jaar. Gemiddeld komt dat overeen met circa 72 fte elk jaar voor de
periode 2020-2022.
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BIJLAGE 4: startnotitie met de duiding van de ontwikkelingen van de veehouderij
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BIJLAGE 5: Werkatelier externe meedenkers op 10 september 2019
De opzet van het werkatelier met externe meedenkers
De Taskforce heeft een aanvullende werksessie van een dag georganiseerd met professionals van buiten
de vertrouwde VTH-kring om te kijken naar ongebruikelijke ideeën voor het vraagstuk tussen nu en drie
jaar. Deze werksessie stond onder leiding van Esther van der Valk en Harry te Riele van Transitiefocus. Zij
zijn sinds 2016 betrokken bij de mestdialoog en bekend met de transitie van de landbouw in gemeentelijke
- en provinciale context. In de groep deelnemers zat inhoudelijke ervaring, transitiekennis, IT-kennis, kennis
van de Omgevingswet en inbreng vanuit andere werkvelden zoals het sociaal domein en personeelszaken.
Iedereen was voorzien van basiskennis VTH, een open mind, nieuwsgierigheid, respect voor gebaande
paden én lef om daarvan af te wijken. Vanuit de ODZOB schoven drie Vergunningverleners In Opleiding
(VIO’s) aan die een verfrissende en onbevangen kijk op het vraagstuk gaven. Met lopende juridische
procedures tussen partijen is ervoor gekozen het vraagstuk tussen overheidspartners en de
omgevingsdiensten te bespreken en aan oplossingen te werken. Het verdient aanbeveling om later ook
andere partijen, zoals sector, branche, adviseurs en samenleving te betrekken bij dit vraagstuk dat naar
verwachting een sterke dynamiek laat zien de komende 15 jaar.
Opbrengst van de dag!
De dag startte door de ontwikkelingen te plaatsen in de context van het transitie denken: gaat de
landbouw in transitie, dan hoort de VTH-hoek daar intensief bij betrokken te worden. De rest van de dag
stonden de opgaven in het VTH-domein centraal. Deelnemers werden eerst uitgedaagd ideeën te
genereren voor het VTH-vraagstuk in het algemeen en vervolgens voor komende vier jaar.
Veel ideeën waren herkenbaar voor de Taskforce en komen terug in het maatregelenpakket. De
deelnemers stonden voorts lang stil bij de doorloop van het hele vergunningenproces, van
vooroverleg/aanvraag via uiteindelijke vergunningverlening tot de hoge percentages beroepsprocedures
(95%). Het advies is dat de overheid aan haar partners vraagt waar prioriteit ligt: bij de reductie van de
doorlooptijd tot aan de start van de beroepsprocedure, of bij reductie van doorlooptijd tot aan de
verleende vergunning? Daarnaast werd het administratieve werk van vergunningverleners een
aandachtspunt. Het continu afstemmen tussen vergunningverlener, adviseur en initiatiefnemer kost veel
tijd. Het scheiden van vergunning schrijven (bijvoorbeeld door aanvrager met adviseur) en vergunning
toetsen/verlenen ziet de groep als een Quick win. Een mooie opbrengst die de Taskforce meeneemt in
haar maatregelenpakket is de suggestie dat de initiatiefnemer en zijn adviseur een combinatie van
aanvraag en (al online staande raam-) vergunning indienen, zodat het bevoegde gezag vooral in de
toetsende rol komt en al alle administratieve gegevens (zoals dieraantallen, stalsystemen, NAW gegevens
en dergelijke) zijn verwerkt. In het vervolgtraject beloon je hiermee ook bedrijven en adviseurs die hun
zaken goed op orde hebben door een snellere vergunningverlening
Wat geven de externe meedenkers nog mee voor de rapportage van de Taskforce?
Bij de afsluiting van de dag gaven de professionals de Taskforce een aantal adviezen mee voor de
rapportage van de Taskforce en het vervolgtraject, zoals:








Kom met een daadkrachtig advies!
Kijk van buiten naar binnen……
De transitie is ook lol en passie met elkaar, waarbij niet alles anders hoeft.
Het is niet wij tegen zij. Het is samen!
Schakel de omgeving
Heb de dataset en basisgegevens op orde
Geef vertrouwen aan medewerkers en heb aandacht voor hen. Zij moeten het doen!
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Welke suggesties hebben de meedenkers nog voor de langere termijn?
Voor de langere termijn kwamen er onder meer de volgende suggesties:
-

-

-

-

Betrek het maatschappelijk doel van de vergunningverlening veel nadrukkelijker erbij ten koste
van het zetten van vinkjes. Verduurzaming van het buitengebied gaat momenteel erg snel. Het
doel van de VTH-hoek verschuift dus komende jaren sterk en afspraken worden bovendien
situationeel. Tijdelijke vergunningen worden een standaardingrediënt omdat stalsystemen en
maatschappelijke opvattingen snel innoveren en veranderen. Maak een online venster met
suggesties voor vergunning aanvragers voor zorgvuldige dialoog met de omgeving
Investeer in de samenwerking met maatschappelijke partners.
Investeer in de nieuwste generatie en opleiding.
Koppel databestanden zodat je gerichter risicoplekken gaat bezoeken.
uniformering en koppelbaarheid van databestanden bij gemeenten is nodig, maar weinig
gemeenten hebben nu een accuraat gegevensbestand. Er moet ook een interface komen voor
water- bodem en luchtbestanden.
Goedkope meetsystemen met sensoren in en rond stallen, toegankelijk voor het publiek en enkele
indicatorparameters benoemen die staan voor een gezonde bedrijfsvoering. Meten gebeurt
goedkoop en continu op die indicatoren. Diepte-onderzoek pas bij vermoeden van ontoelaatbare
situaties.
Ontwerp VTH zo dat de functie een relatief soepele transitie landbouw mogelijk maakt in NoordBrabant.
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Bedrijven kunnen geen
acceptatie/goedkeurin
g van melding
afdwingen.

Gemelde situaties kunnen
ook betrekking hebben op
grote wijzigingen die nog
net gemeld kunnen worden.

Agrarische meldingen Activiteitenbesluit niet
meer toetsen of de gemelde situatie aan de
milieuregels voldoet; alleen ontvangen,
bewijs van ontvangst verstrekken en
archiveren.

Het valt niet uit te sluiten dat
een bedrijf pas ná de
verandering erachter komt
dat die verandering strijdig
is met milieuregels.
Verantwoordelijkheid
naleving ligt bij bedrijf.
Mogelijk op termijn extra
toezicht door afname van
de kwaliteit van de
meldingen.

laag

Door risicogerichte
Laag
toetsing hebben de
bepaalde aspecten
minder aandacht in de
vergunningverlening

Hoe voorkom je
procedures dat
aanvrager dat
aanvraag wel
ontvankelijk vindt?

Door de keuze in toetsing
kan er risico ontstaan voor
de omgevingskwaliteit op
een aantal milieuaspecten
met de inschatting van laag
risico (kans X effect);
weelicht meer
mogelijkheden in
voorschriften mogelijk
gemaakt dan aangevraagd
wordt

Formele beoordeling ontvankelijkheid en
laag
toetsing aanvraag; geen afstemming over
aanpassen aanvraag maar formeel niet
ontvankelijk verklaren en buiten behandeling
laten; zorgt voor spreiding werkzaamheden
en op langere termijn mogelijk betere
kwaliteit van aanvragen om vergunning. Bij
de behandeling van aanvragen in het kader
van Vnb is dit een bewezen werkwijze.

Risicogerichte vergunningverlening waarbij
deze maatregel toeziet op procedurele
mogelijkheden, gestandardiseerde toetsing
met de nadruk op de belangrijkste
hoofdzaken en gedegen risico-inschatting.
Durf duidelijk te zijn tegen kansloze
initiatieven (bijvoorbeeld geen vooroverleg
of uitgebreide beoordeling).

Er kunnen meldingen
gepubliceerd worden die
in strijd zijn met de
regels.
Verantwoordelijkheid
naleving ligt bij bedrijf.

Past overigens wel in
gangbaar uitgangpunt
dat dit eigen
verantwoordelijkheid is
van de aanvrager.

Er is ook bestuurlijke
acceptatie nodig dat een
aantal milieu-aspecten
bij de toesting aanbod
komen maar wel in
voldoende mate geborgd
zijn in de regels c.q. het
toezicht

Bij gevoelige dossiers
kan deze aanpak
negatief uitstralen naar
de omgeving.

Fouten in de toetsing Laag.
maken de besluiten
kwetsbaar in bezwaar
en beroepsprocedures

De aanvragen om omgevingsvergunning
(milieudeel) globaal toetsen als aannemelijk
is dat emissies afnemen en onder de norm
ligt: risicogerichte vergunningverlening

Het is mogelijk dat hogere
normen worden vergund
dan een bedrijf nodig zou
hebben voor de
bedrijfsvoering-/
aangevraagde activiteiten

De mogelijke afname in
Nog steeds sprake van
legesinkomsten is natuurlijk toetsing door bevoegd
ook gekoppeld aan 'minder' gezag
werk aan de betreffende
behandeling van de
aanvraag en
vergunningprocedure

Nog steeds sprake
van toetsing door
bevoegd gezag

De suggestie dat de initiatiefnemers en hun Nog steeds sprake van
adviseur een combinatie van aanvraag en toetsing door bevoegd
(al opgestelde) vergunning indient, zodat
gezag
het bevoegde gezag vooral in de toetsende
rol komt en al alle administratieve gegevens
(zoals dieraantallen, stalsystemen, NAW
gegevens en dergelijke) zijn verwerkt. In het
vervolgtraject beloon je hiermee ook
bedrijven en adviseurs die hun zaken goed
op orde hebben door een snellere
vergunningverlening. Door het ‘meeleveren’
van de betreffende conceptvergunning
kunnen mogelijk ook de legeskosten
worden aangepast.

bestuurlijk risico

financieel risico

Welke beleidsmaatregel is verder door risico omgevingskwaliteit juridisch risico
de Taskforce uitgewerkt na de
brainstormssessie?

Korte en heldere reactie op de
melding waarmee de schijn
van instemming/toezeggingen
wordt voorkomen; daarnaast
extra informatieblad over
agrarische melding met
voldoende/genoeg gegevens.

communiceren; wellicht
organiseren van
informatiebijeenkomsten
tussen omgevingsdiensten,
adviseurs en sector over
samenwerking en
verwachtingen van kwaliteit
van het werk

bij risicogerichte
vergunningverlening goede en
concrete afspraken voor een
'tweede lezer' /
kwaliteitscontrole /
omgevingsscan; via
intervisiemogelijkheden kijken
naar het streven van uniforme
werkwijzen met
vergunningverleners en diepte
van toetsing

Bij risicogerichte
vergunningverlening goede en
concrete afspraken voor een
'tweede lezer' /
kwaliteitscontrole /
omgevingsscan; via
intervisiemogelijkheden kijken
naar het streven van uniforme
werkwijzen met
vergunningverleners en diepte
van toetsing

zorgen voor een goede
borging van de
gegevensuitwisseling van
systemen en digitaal
'vastzetten' van de
uitgangspunten van de
berekeningen in aanvraag en
(concept)vergunning

beheersmaatregelen

Risicogerichte vergunningverlening
betekent een rendement van 5 uur
(uitgaande van huidige
vergunningverlening van 60 uur)

per procedure Wnb 5 uur reductie met in
2020 25% van de procedures met deze
maatregel en in 2021 40% van de
procedures met deze maatregel.

rendement in uren

Hoog. Deze maatregel vergt
een eenvoudige
werkinstructie, maar maakt
veel tijd vrij.

Voor OMWB gebied levert dit een
besparing per jaar op van 4.671 uur.
Vermenigvuldig dit voor 3 diensten, dan
heb je een besparing van bruto 14.013
uur. Een brief voor kennisgeving kost 1
uur per melding, met 1.054 meldingen per
jaar kost dit duseen aftrek van 1.054 uur -> = 12.959 uur netto winst per jaar

hoog door duidelijkheid en
maximaal éénmaal aanvullen aanvraag
kwaliteit (eerste) aanvragen (na investering in vooroverleg) betekent
een rendement van 2 uur (uitgaande van
huidige vergunningverlening van 60 uur)

Hoog: deze maatregel kost zie hierboven
tijd in de implementatie, de
werkprocessen en het
bespreken van werkhouding
, maar scheelt in de
uitvoering tijdsinzet van
vergunningverleners.

Hoog: deze maatregel kost
tijd in de implementatie, de
werkprocessen en het
bespreken van
werkhouding, maar scheelt
in de uitvoering tijdsinzet
van vergunningverleners.

hoog

haalbaarheid Taskforce

BIJLAGE 6: werkdocument van de Taskforce met uitgewerkt en niet-uitgewerkte maatregelen

De maatregelen in de blauwe regels zijn uitgewerkt en onderzocht op efficiency-voordeel. De maatregelen
in de witte regels zijn niet verder uitgewerkt vanwege lage rendementsverwachting. De risico’s zijn
eveneens in kleur aangegeven: laag risico = groen, middel risico = geel en hoog risico = rood.
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Laag.

Geen extra verzoektaken VTH aannemen
door omgevingsdiensten en geen extra
verzoektaken uitzetten door Provincie en
gemeenten: bewust opdrachtgever- en
opdrachtnemerschap! Enkel aannemen
van extra taken in de afstemming met
nieuwe taken waar agrarisch VV-ers
worden ingezet; kritisch zijn tegen nieuwe
taken (die nu nog niet bij de diensten
liggen).

Behv en stoppersregeling
Middel risico voor de
- Geen controle of veehouderij gestopt is en omgeving: doorgaan met
niet actief intrekken vergunning en
activiteiten op basis van
bestemming; wel controles in kader van ITv- verouderde vergunningen
project.
kan plaatsvinden bij niet
- Eventueel alleen controle of nog vee
actief intrekken
aanwezig is; kan eventueel op basis van
informatie andere erfbetreder of technische
hulpmiddelen.
- Welke mogelijkheden zijn er binnen ITv
voor intrekken vergunningen op verzoek?

Laag

laag

Laag.

Laag

De meeste milieuwinst zit Laag.
in modernisering van
stallen. Bij Europese
aangewezen typen
bedrijven moeten
aanvullende voorschriften
worden opgenomen. Het
rendement daarvan is lager.

middel: niet ingetrokken
vergunningen / bestemming
wegen nog steeds mee in
de toetsing van de
omgevingskwaliteit van de
initiatieven in de omgeving
en betekent dan extra
werkuren en dus middelen

Laag.

Laag, mogelijk in opstart
iets meer transitiekosten

Laag.

middel: niet ingetrokken
vergunningen /
bestemming wegen nog
steeds mee in de
toetsing van de
omgevingskwaliteit van
de initiatieven in de
omgeving en betekent
dan extra werkuren en
dus middelen

Laag.

Laag

haalbaarheid Taskforce

hanteren van ‘high-risk profile.
Als zeer aannemelijk is dat de
ondernemer toch door gaat
met zijn bedrijfsvoering alsnog
ambtshalve intrekken.

Escalatiepad voor ‘high profile’
opdrachten die in uitzonderlijke
gevallen toch als verzoektaak
neergelegd kunnen worden.

haalbaarheid middel maar
aandacht voor inzet voor
agrarische verg. bij extra
opdrachten

haalbaarheid middel maar
aandacht voor inzet voor
agrarische verg. bij extra
opdrachten

Verder uitwerken, mogelijk
Middel
tijdelijkheid van 3 jaar
opnemen. Afstemming tussen
gemeenten en OD blijft
plaatsvinden, gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

Middel

wettelijk is vastgelegd dat er
middel
een duidelijke scheiding is
tussen vergunningverlening en
toezicht. Ben bewust van deze
scheiding bij de ambtelijke
informatievoorziening en hulp
bij bedrijven

beheersmaatregelen

Nederland kan door de Geen.
EU worden
aangesproken op de
plicht om bepaalde typen
bedrijven te
moderniseren aan de
hand van Europese
milieu-eisen.

Toezichthouders zullen
laag
hierdoor extra werk en dus
meer uren nodig hebben

Meldingen hebben in
laag
principe een laag
omgevingsrisico en door de
aanwezigheid van
toezichthouder en
combinatie met
indieningsvereisten komen
wel kwalitatief
hoofwaagwaardige
meldingen over de
activiteiten binnen

bestuurlijk risico

financieel risico

risico omgevingskwaliteit juridisch risico

Harmoniseren opdrachten/werkwijze van
alle gemeenten en alles mandateren. Alle
gemeenten werken met volledige
mandatering en zonder eigen individuele
wensen, werkwijzen en andere afspraken.

Niet ambtshalve actualiseren BBT bij IPPC
bedrijven gedurende de komende 3 jaar
terwijl bestaande vergunningen van IPPCbedrijven binnen 4 jaar na 21 februari 2017
moeten zijn geactualiseerd.

Welke beleidsmaatregel is verder
uitgewerkt door de Taskforce na de
brainstormssessie?
Het combineren van toezicht met
vergunningverlening, zoals bij een
toezichtscontrole direct melding bij/met de
bedrijven bespreken. Daarbij nadrukkelijk
aandacht voor de wettelijke scheiding
tussen vergunningverlening en toezicht

500 intrekkingen Brabantbreed, stel 50%
geen intrekkingsverzoek = totaal 6000
uur. Dat betekent per jaar 3000 uur
minder werk en dan worden de
vergunningen later ingetrokken. Op dit
moment met het vraagstuk van de
stikstofproblematiek acht de Taskforce dit
echter geen realistische maatregelen om
vergunningen later in te trekken; de
efficiency halen bij het intrekkingsproces

Als het een keuze is deze taken weg te
halen bij de huidige fte's dat is er voor de
toekomst geen rendement te behalen. Als
het aantal fte echter toeneemt is het de
verwachting dat dit soort extra opdrachten
ook toeneemt. Zeker bij het type mensen
dat nu wordt aangenomen, die in de
breedte van de Omgevingswet kunnen
werken. Een duidelijke effinciencywinst is
echter niet te geven

Voorstel voor uniform mandaat voor
agrarische vergunningverlening, toezicht
en handhaving. Onderzocht is wat de
besparing in uren voor de OD's kan zijn.
Mandaat blijkt de diensten voor dit
vraagstuk meer tijd te kosten. Dus geen
oplossing voor capaciteitsprobleem
binnen diensten op dit moment. Het kan
wel zorgen voor minder hoge kosten bij
gemeenten door efficiënter werken bij
OD’s onder mandaat. Het onderzoeken
hiervan valt echter buiten de scope en
onderzoeksmogelijkheden van de
Taskforce.

Bij verschuiving van 1 jaar voorbij de
wettelijke termijn uitgaan van de aantallen
opgenomen in de notitie veehouderij. Er is
wellicht nog enig rendement mogelijk in
de standaardisatie van actualiseren,
specialisatie eis niet mogelijk, vormt
integraal onderdeel vergunning.
Rendement max 1,5 uur per actualisatie.
Op 350 actualisaties: 525 uur.

Berekening is gebaseerd op de bezetting
en onderhanden zaken in 2018 in OMWBgebied. De brutobesparing vanwege
achterwege kunnen laten van verzoeken
aanvullende gegevens door
Vergunningverlening is 3.557 uur per jaar.
Daar staat echter voor Toezicht naar
schatting 1.581 uur per jaar aan extra
werk tegenover. Daarnaast zijn er
transactiekosten ter hoogte van 40 uur
per jaar. Onder de streep blijft er
netttowinst per jaar over van 1.936 uur.
Voor de drie diensten betekent dat na
extrapolatie: 5.808 uur

rendement in uren
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Detachering en werving: Detacheer
provinciale medewerkers of
beleidsmedewerkers fysieke domein naar
omgevingsdiensten; eventueel ook vanuit
anders provincies of omgevingsdiensten
buiten Brabant

Laag.

Meldingen hebben in
principe een laag
omgevingsrisico en door de
aanwezigheid van
toezichthouder en
combinatie met
indieningsvereisten komen
wel kwalitatief
hoofwaagwaardige
meldingen over de
activiteiten binnen
Anticiperen op Omgevingswet: toetsen op Door deze ontwikkeling in
vergunningplicht onder de Omgevingswet de wetgeving te maken is al
en hier op anticiperen. Dus geen
een inschatting van risico
uitgebreide toetsing als vergunningplicht in voor de omgevingskwaliteit
2021 komt te vervallen.
gemaakt

Beoordeling meldingen door T&H bij het
indienen alleen toets volledigheid, geen
technisch inhoudelijke beoordeling. Deze
vindt later plaats bij controlebezoek. Dus
verschuiven van vooraf naar achteraf met
voldoende aandacht voor het vermengen
van vergunningverlening en toezicht.

Anticiperen op
toekomstige en nog
onduidelijke wetgeving
geeft een duidelijk risico
als toch
vergunningverlening
nooodzakelijk was

Anticiperen op
Laag
toekomstige en nog
onduidelijke wetgeving
geeft een duidelijk
risico als toch
vergunningverlening
nooodzakelijk was

Daarnaast het inwerken en Laag.
het achterblijvend werk
dient ook gedaan te
worden?

Wettelijk is vastgelegd
dat er een duidelijke
scheiding is tussen
vergunningverlening en
toezicht. Maar waarom
voor meldingsplicht nu
geen bewuste keuze
maken?

Laag.

beheersmaatregelen

Afstemming tussen
gemeenten en OD blijft
plaatsvinden over risicoinschatting

laag

laag vanwege al huidige
aanpak van het project
Intensivering toezicht
veehouderijen

Laag

haalbaarheid Taskforce

Inwerktijd

Vooraf duidelijk en helder
communiceren naar de
initiatiefnemers welke
procedure gevolgd wordt en
de keuze hierover samen
maken en vastleggen

niet verder uitgewerkt

niet verder uitgewerkt

niet verder uitgewerkt

niet verder uitgewerkt

niet uitgewerkt

rendement in uren

Laag. Vermoedelijk zijn er niet verder uitgewerkt
niet veel provinciale
medewerkers in staat en
bereid tot deze tijdelijke
uitstap. Ook bij andere
provincies of
omgevingsdiensten zien wij
geen reële arbeidskrachten
voorhanden

laag door weinig concrete
mogelijkheden in de
Omgevingswet voor
agrarische
vergunningverlening

goede en concrete afspraken laag door meer taken en
voor een 'tweede lezer' /
werkzaamheden
kwaliteitscontrole met
toezichthouders
aandacht voor scheiding; houd
aandacht voor 'het in het veld
zijn"

Moeilijk uitlegbaar aan
Op projectbasis toezicht
omgeving, samenleving houden
en Interbestuurlijk
toezicht

Wettelijk is vastgelegd Toezichthouders zullen
dat er een duidelijke
hierdoor extra werk en dus
scheiding is tussen
meer uren nodig hebben
vergunningverlening
en toezicht. Maar
waarom voor
meldingsplicht nu
geen bewuste keuze
maken?

Juridisch hoeft er
Laag.
alleen besluitvorming
plaats te vinden als er
een formeel verzoek
tot intrekking/
handhaving ligt

Zou meer handhavingsinzet Laag
uit voort kunnen komen

Alleen nog bedrijven controleren bij
verzoeken van derden tot intrekking
vergunning en/of handhaving
(piepsysteem).

Geen regulier toezicht voor
het milieudeel van de
omgevingsvergunning laat
aandacht voor
milieumaatregelen afnemen

bestuurlijk risico

Aanvullende financiering
Er zijn gemeenten die
Geen.
provincie kan stoppen door niet deelnemen doordat
fasering. Mogelijk extra
3 jaar harde eis was.
inzet (stoppers,
Verordening) indien project
gefaseerd wordt.

Laag

ITv draagt bij aan de
Laag: er kleven geen
intensivering van toezicht grote risico’s aan in
op de omgevingskwaliteit bij juridische zin
agrarische veebedrijven; de
huidige aanpak draagt bij
aan het (sneller) verbeteren
van de omgevingskwaliteit

Vanuit het provinciale Bestuursakkoord is
het stoppen of faseren van het project
Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)
geen optie. Het stoppen of faseren (qua
deelname) is wel een optie voor gemeente.
Deze beleidsmaatregel is besproken in de
Taskforce.

financieel risico

Het instellen van risicogerichte Toezicht en Laag
Handhaving (Wabo) met prioritering in de
controles afhankelijk van de
(milieu)gevolgen voor de omgeving met
slim gebruik van gegevens van andere
(overheids)partners

risico omgevingskwaliteit juridisch risico

Welke beleidsmaatregel is niet
uitgewerkt door de Taskforce na de
brainstormsessie?

-
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Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

efficiënter werken is steeds de inzet van de omgevingsdiensten;
wel nader kijken of door de hoeveelheid taken en
werkzaamheden het werkproces anders ingericht kan worden
door scheiding administratief en technisch; of dat per
regeling/wet gewerkt wordt of dat misschien per diercategorie
voor een tijdelijke periode gewerkt wordt:
- Projectmatig inrichten.
- Branchegericht/clustergericht.
- Werkproces: standaardiseren en automatiseren en (meer)
administratieve ondersteuning voor invoeren en afhandelen.
efficiënter werken is steeds de inzet van de omgevingsdiensten;
wel nader kijken of door de hoeveelheid taken en
werkzaamheden het werkproces anders ingericht kan worden
door scheiding administratief en technisch; of dat per
regeling/wet gewerkt wordt of dat misschien per diercategorie
voor een tijdelijke periode gewerkt wordt. Werkproces
vergunningverleners (maar ook toezichthouders); Gemiddeld
besteden vergunningverleners ongeveer 50 uur aan het
schrijven/maken van een vergunning agrarisch. 10% hiervan is
puur administratief werk. Wanneer dit administratieve werk
anders georganiseerd kan worden ontstaat er meer ruimte voor
het inhoudelijke werk en kunnen meer vergunningen
gemaakt/verleent worden.Dit geldt zeker voor het
toezichthoudende werk. Een combicontrole (Wabo en
WNB/VNB) omvat 26 uur (kengetal). Het rijden naar en van een
agrarische locatie kost gemiddeld 2 uur. Een bedrijfsbezoek
gemiddeld ook 2 uur. Dit houdt in dat een toezichthouder
agrarisch 22 uur achter zijn/haar computer zit om inhoudelijk te
toetsen, verslagen te maken, checklists in te vullen en brieven
te schrijven. Ook hier geldt dat een ander werkproces
mogelijkheden biedt voor meer inhoudelijk werk. Bijvoorbeeld
inzet op transitie veehouderij.

efficiënter werken is steeds de inzet van de omgevingsdiensten;
wel nader kijken of door de hoeveelheid taken en
werkzaamheden het werkproces anders ingericht kan worden
door scheiding administratief, technisch, advies of contact; of
dat per regeling/wet gewerkt wordt of dat misschien per
diercategorie voor een tijdelijke periode gewerkt
wordt.Werkzaamheden vergunningverleners. De
vergunningverleners zijn vaak, naast hun werk als
vergunnningschrijver, ook bezig met andere werkzaamheden.
Hierbij valt de denken aan casemanagement bij opdrachtgevers
(gemeenten), projectleider of projectmedewerker voor interneen externe opdrachten, deelname aan werkgroepen gericht op
het vakgebied, etc. Wanneer deze werkzaamheden geschrapt
worden levert dit een verdubbeling op van de capaciteit als
vergunningverlener. Toezichthouders hebben veel minder van
bovenstaande “neven” werkzaamheden. Denkbaar is om voor
een periode van drie jaar hier keuzes in te maken. Wat doen we
nog wel en wat niet meer?

Vooroverleg neemt veel onduidelijkheid
laag
vooraf weg in een vergunningenprocedure
en belangrijke milieu-aspecten die over
het hoofd worden gezien.

juridisch risico

Vooroverleg met bedrijfsbezoek kost in eerste instantie extra
tijd, maar aanname is dat procedure uiteindelijk efficiënter kan
verlopen met minder misverstanden tussen bedrijf en overheid!
Wel meenemen bij bedrijven er toe doen (risicogericht
vooroverleg)

Welke uitvoeringssmaatregel is uitgewerkt risico omgevingskwaliteit
door de Taskforce na de
brainstormsessie?

bestuurlijk risico

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Efficiënter werken is altijd al uitgangspunt
maar nu door de hoeveelheid werk echt
neer te zetten voor een tijdelijke periode
en deze input / ervaring kan doorna
gebruikt worden voor de toekomstige
werkzaamheden voor
vergunningverlening, toezicht en
handhaving

Als vooroverleg vooral risicogericht wordt Wel afstemmen en contact houden over
ingestoken omdat niet bij elke activiteit of waar en wanneer
vergunningaanvraag een vooroverleg
nodig

financieel risico

inzet van een kwaliteitsmedewerkers die
LEAN kijkt naar de werkproces en
continue verandering nastreeft en zorgt
voor voldoende afstemming en informatie
tussen de verschillende onderdelen

inzet van een kwaliteitsmedewerkers die
LEAN kijkt naar de werkproces en
continue verandering nastreeft en zorgt
voor voldoende afstemming en informatie
tussen de verschillende onderdelen

inzet van een kwaliteitsmedewerkers die
LEAN kijkt naar de werkproces en
continue verandering nastreeft; let op
overall blik en grote lijnen

beheersmaatregelen

uitgewerkt bij vergunningenproces
(uitvoeringskeuze)

rendememt in uren

middel/hoog door met deze grote
aantallen te kijken naar diverse specifieke
takenvelden in werkunits (administratie,
technisch, specialistisch, contact) binnen
proces vergunningverlening

middel/hoog door met deze grote
aantallen te kijken naar diverse
deelproducten (administratie, technisch,
specialistisch) binnen proces
vergunningverlening of bijvoorbeeld per
diercategorie

Er is een onderscheid gemaakt tussen
verzoektaken die een agrarisch
vergunningverlener moet uitvoeren (bv
beoordelen melding niet basis-taken
inrichting) en taken die ook een niet
agrarische vergunningverlener kan
uitvoeren. Deze laatste zijn hier onder
opgenomen. Analyse van de OMWB laat
zien dat zij bij de huidige 8 fte agrarische
vergunningverleners 600 uur aan
dergelijke taken hebben belegd. Voor de
ODZOB is dat nagenoeg 2 fte van de
beschikbare 9 fte. (bij de FTE zijn de
VIO's die 9 september starten niet
meegenomen, enkele de huidige
bezetting. Voor de OMWB zou dat een
rendement van 6% opleveren, voor de
ODZOB zou het rendement ongeveer
20% zijn als deze taken bij een ander
team belegd zouden kunnen worden.
Voor de ODBN zijn de gegevens niet
bekend. Voor deze eerste uitwerking
gebruiken we dan de 600 uur van de
OMWB en extrapoleren dat naar drie
diensten tot 1.800 uur.

De urenbesteding voor
vergunningprocedures is 60 uur per
procedure. Daar kan op bespaard
worden: Vooroverleg leidt tot snellere
inhoudelijke beoordeling, toetsniveau
aanpassen, goede standaardisatie
nieuwe LRSO: 5% besparing of 4 uur.
Besparing op langere termijn 0,5-1,5 jaar:
proceduremedewerkers vullen Web bvb,
IPPC database en locatiedossier,
Specialsiten toetsen alle rapportages,
verdeling naar diercategorieen, ontvank
toets door specialisten: aanvullende
besparing 10 % of 7 uur. In 2020 -4 uur en
in 2021 -6 uur

hoog door met deze grote aantallen te
uitgewerkt bij vergunningenproces
kijken naar diverse deelproducten binnen (uitvoeringskeuze)
proces vergunningverlening of
bijvoorbeeld per diercategorie

middel met duidelijke scheiding/lijn
wanneer wel en niet; uiteraard met
maatwerkmogelijkheden

haalbaarheid Taskforce

Veelal is aan te vragen situatie gunstiger
dan de vergunde oude situatie vanwege
moderniseringsplicht.

Maak de mer-beoordeling globaler en geen uitgebreide
beoordeling vergunningaanvraag, want dit is niet het
uitgangspunt van een mer-beoordeling
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Laag.

Laag

Verschuif binnen de omgevingsdiensten medewerkers met agro- Laag.
expertise die op ander werkveld zitten tijdelijk naar agro-VTH. Of
verschuiving van industriële/overige VV naar VV agrarisch Wabo
en Wnb.

Organiseren gezamenlijke VTH-projectorganisatie, waarbij
Laag
sprake is van gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden
betreffende agrarisch Wabo en Verordening
Natuurbescherming binnen één organsatie.
- Door provincie in te richten projectorganisatie van Provincie,
gemeente en omgevingsdiensten.
- Eventueel in combinatie met aanpassen en/of versoepelen van
IBT (InterBestuurlijk Toezicht).

Laag.

Laag.

Laag.

Laag.

laag; omdat toezicht voor achtervang en
basis zorgt

bestuurlijk risico

Middel, zou een doorrekening op gemaakt Laag.
kunnen worden

Laag.

Laag.

Laag.

Laag.

Laag.

Leg alle mer-beoordelingen binnen de omgevingsdiensten bij
dezelfde mensen (specialisatie)

financieel risico

laag

juridisch risico

Afspraken/opdracht over diepgang beoordeling meldingen Wabo Aandacht houden voor activiteiten die net Er blijkt bij nader en latere toetsing (bij
- Differentiatie diepgang beoordeling meldingen afhankelijk van onder de meldingsplicht vallen
toezicht) een vergunning noodzakelijk
milieugevolgen voor omgeving (risicogerichte beoordeling)
- Alleen toetsen ontvankelijkheid, geen technisch inhoudelijke
beoordeling melding (bedoeld om problemen achteraf te
voorkomen).
- Beoordeling melding te zijner tijd bij bezoek in kader van T&H.

Welke uitvoeringssmaatregel is uitgewerkt risico omgevingskwaliteit
door de Taskforce na de
brainstormsessie?

haalbaarheidsinschatting
Taskforce

Op langere termijn zijn er
schaalvoordelen te behalen. De huidige
scope 2020-2022 lijkt te kort om deze
schaalvoordelen te realiseren, tenzij de nu
op te richten (project)organisatie een
meer permanente en daarmee een
minder-projectmatige structuur krijgt

Geen.

Geen.

Er is een overzicht gemaakt met de
kentallen van de verschillende onderdelen
van vergunningverlening, daar is al een
kolom opgenomen tav efficientie. De
eerste opzet laat zien dat de huidige
situatie eigenlijk eerst al de gewenste
situatie zou moeten zijn. Dit levert op dit
moment geen rendement op.

rendememt in uren

0,5-1 fte max beschikbaar vanuit
industriele vergunningverlening per OD.
Er is alleen gekeken naar ervaring
recenter dan 5 jaar. De laatste jaen heeft
een behoorlijke specialisatie
plaatsgevonden. Bij de meeste industriele
vergunningverleners is weinig/geen
recente kennis van agrarische
procedures: Geen rendement maar wel
meteen een medewerker inzetbaar met
kennis van vergunningverlening

Bij de uitwerking van de maatregel door
de Taskforce is nogmaals goed gekeken
naar de inzet voor de activiteit. In de
startnotitie is destijds rekening gehouden
met 15 uur per mer-beoordeling. De
Taskforce concludeert dat dit aantal uren
bij nader inzien niet correct is en dat per
procedure meer uren nodig zijn (lees 18
uur). De voorstellen voor efficiency in de
procdure zijn dus al nodig voor het
verwerken van de miscalculatie in de
startnotitie. Het verwacht rendement is
dan 0.

De huisvestingskosten (bedrag per fte)
maken onderdeel uit van de integrale
uurtarieven van de omgevingsdiensten en
leiden op zichzelf niet tot meerkosten.
Naar verwachting zullen andere
eenmalige kosten als gevolg van het
samenwerken op een locatie de
voordelen hiervan teniet doen. Conclusie:
verwacht rendement (minder uren) = 0.

Het heeft er overigens alle schijn van dat
de extra benodigde medewerkers bij geen
van de 3 OD’s kunnen gezamenlijk
worden gehuisvest. Wellicht is er ruimte
beschikbaar in het provinciehuis.

Indien er voor gekozen wordt om vanuit
niet verder uitgewerkt
één locatie te gaan opereren, maar dan
met gebruikmaking van de bestaande
regionale processen en systemen, zijn er
nog altijd voordelen te behalen, zij het in
mindere mate.

Middel. Het (opnieuw) inwerken van
medewerkers met een andere taak kost
tijd en menskracht.

Hoog. Een minder diepgaande
beoordeling maakt veel tijd vrij. Het
wegleggen van deze taak bij dedicated
medewerkers vereenvoudigt de
omschakeling.

Hoog. Dit vergt geen grote veranderingen uitgewerkt bij vergunningenproces
binnen de omgevingsdiensten. Naar
(uitvoeringskeuze)
verwachting kan op mer-beoordelingen
tijd worden bespaard.

aandacht houden voor activiteiten die net Hoog. Deze maatregel vergt een
onder de meldingsplicht vallen en grotere eenvoudige werkinstructie, maar maakt
initiatieven in een gemeente zijn en
veel tijd vrij.
inzichtelijk maken voor bestuur

beheersmaatregelen

risico omgevingskwaliteit

beheersmaatregelen

haalbaarheid hoog, maar Itv zorgt voor
bezoek alle stoppers; laag rendement

haalbaarheid Taskforce
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Middel. De Europese
gebiedsbescherming zit ingewikkeld in
elkaar, ook kwaliteit moet gewaarborgd
zijn. OMWB en ODZOB collega's kunnen
kennisachterstand tov ODBN niet
eenvoudig inhalen. Echter is de vraag hoe
groot deze achterstand is

hoog: initiateven, sector en bedrijven laten
zich niet sturen door een gebiedsgerichte
aanpak maar dienen gewoonweg
aanvraag in en beslistermijnen worden
niet gehaald

Gebiedsgerichte aanpak: in kader van Versnelling Transitie
middel: er worden dan keuzes gemaakt in
Veehouderij en Ondersteuningsnetwerken gebieden aanpakken verschillende gebieden? Waar zijn deze
en daarop gebaseerde gerichte inzet VTH-capaciteit.
keuzes op gebaseerd in het kader van de
omgevingskwaliteit

hoog: vooroverleg in plaats van
laag: in systemen moet de
aanschrijven neemt veel onduidelijkheid vergunningsituatie inzichtelijk zijn
vooraf weg in een vergunningenprocedure
en belangrijke milieu-aspecten die over
het hoofd worden gezien.

laag: niet ingetrokken vergunningen /
bestemming wegen nog steeds mee in de
toetsing van de omgevingskwaliteit van de
initiatieven in de omgeving

laag: het begin zal starten met
communicatie en vooraankondiging

Tijdelijk vergunningverlening Wnb door alle drie
Laag
omgevingsdiensten:
- Door verdelen werkzaamheden over drie diensten wordt de
grote piek bij het ODBN-team Wnb-vergunningen gespreid.
- Bij verdelen over drie diensten wordt vergunningverlening Wnb
en Wabo gecombineerd uitgevoerd. Dit zou naast spreiding ook
efficiëntievoordeel op moeten leveren.
- Heeft vooral betrekking op uitwisselen van de mensen, niet
herverdelen van de opdrachten

Administratieve controle op indienen aanvragen Vnb en
aanschrijven in plaats van uitvoeren controlebezoeken
veehouders op indienen aanvragen in verband met de Vnb.

Niet actief intrekken vergunningen en bestemmingen:
hoog: doorgaan met activiteiten op basis
Risicogerichte beoordeling of intrekking direct noodzakelijk is of van verouderde vergunningen ligt op de
eventueel nog even kan wachten.
loer bij niet actief intrekken

Standaard intrekken vergunningen en bestemmingen: op basis laag: bedrijven gaven al aan om te
van stoppersregeling Behv en in het kader hiervan gedane
stoppen en na intrekken zijn activiteiten
meldingen, veehouders standaard aanschrijven dat vergunning niet meer mogelijk
en bestemming worden ingetrokken. Dit ook een
aandachtspunten bij het werkproces van vergunningverlening.

laag

middel: in een bepaald gebied is er
voldoende aandacht en werkbaar binnen
de wettelijke termijnen, terwijl in een ander
gebied risico wordt gelopen met het niet
voldoen aan wettelijke termijnen bij VTH

Middel; Het inwerken van mensen kost
tijd, en dus geld. Het is ook nog niet
duidelijk wat de juiste aanpak is, moet
verder uitgewerkt worden

laag

middel: niet ingetrokken vergunningen /
bestemming wegen nog steeds mee in de
toetsing van de omgevingskwaliteit van de
initiatieven in de omgeving en betekent
dan extra werkuren en dus middelen en
meer toezciht moeten houden bij deze
bedrijven

laag: stoppers zouden toch stoppen?

middel: afstemming of inrichten van
expliciet verdeelcentrum leidt tot eerst
investeren

administratief brabants breed uizetten van
een 'verdeelcentrum' per dienst voor
werkverdeling; meenemen in (efficient)
uitwerken vergunningenproces

hoog: in een bepaald gebied is er
voldoende aandacht en werkbaar binnen
de wettelijke termijnen, terwijl in een ander
gebied risico wordt gelopen met het niet
voldoen aan wettelijke termijnen bij VTH

Laag.

middel: de verbinding en samenwerking
tussen overheid, sector en initiatiefnemer
is verworden tot een standaardprocedure
zonder contact en achtergrond

Inzetten van alleen senior
vergunningverleners die al ervaring
hebben met Wnb-vergunningverlening in
het verleden bij de ODZOB/OMWB.
Kennis is hier al grotendeels aanwezig

middel: niet ingetrokken vergunningen /
hoe voorkom je het achteruitgaan van de
bestemming wegen nog steeds mee in de actualiteit in gegevens (lees groot verschil
toetsing van de omgevingskwaliteit van de theorie en praktijk)
initiatieven in de omgeving waarbij veelal
gegevens niet meer actueel zijn en
emissie niet afnemen

middel: de verbinding en samenwerking vooraf breed communiceren en eerst
tussen overheid, sector en initiatiefnemer individuele vooraankondiging sturen
is verworden tot een standaardprocedure
zonder contact en achtergrond

laag: deze werkwijze is steeds de
bedoeling van de wetgever en een vraag
vanuit de maatschappij / bedrijfsleven

niet verder uitgewerkt

niet verder uitgewerkt

niet verder uitgewerkt

niet verder uitgewerkt

rendememt in uren

laag: vergt te veel afstemming en geeft
voor risico's in gebieden die op dat
moment minder prioriteit hebben

Laag. Het inwerken van
vergunningverleners OMWB/ODZO op
Natuur vergt waarschijnlijk ene grote
personele inspanning. Daar staat
tegenover dat dit overbelasting van de
ODBN kan voorkomen.

laag

niet verder uitgewerkt

niet verder uitgewerkt

niet verder uitgewerkt

laag; op korte termijn kleine winst maar op niet verder uitgewerkt
termijn achteruitgang actualiteit gegevens;
dus ook niet wenselijk uit bijvoorbeeld
Bestuursakkoord en actualiteit Web BVB

haalbaarheid hoog, maar Itv zorgt voor
bezoek alle stoppers; laag rendement

laag; wederwijds opleiden en
verantwoordelijkheden delen; wel
meerwaarde vanwege integraal werken
en elkaar beter informeren

laag; is de bedoeling vanuit integraal
werken

middel: de verbinding en samenwerking vooraf breed communiceren en eerst
tussen overheid, sector en initiatiefnemer individuele vooraankondiging sturen
is verworden tot een standaardprocedure
zonder contact en achtergrond

bestuurlijk risico

BWT bij gemeenten / Veiligheidsregio en samen toezicht
plannen; Zijn hier goede landelijke voorbeelden van? Kan dit
administratief (Brabant) breed ingezet worden? Kijk
toekomstgericht bij stoppers, leegstaande gebouwen, VAB's

Laag.

financieel risico

laag: betreft vooral inspanning om
laag: betreft vooral inspanning om
midden: betreft vooral inspanning om
laag: betreft vooral inspanning om
Hoe bestuurlijk bespreekbaar maken van laag
informatiestromen / - voorziening beter in informatiestromen / - voorziening beter in informatiestromen / - voorziening beter in informatiestromen / - voorziening beter in gebruik van elkaars gegevens (uiteraard
beeld te hebben
beeld te hebben
beeld te hebben; vergt in de uitwerking
beeld te hebben
binnen privacymogelijkheden)
investering van 'dataspecialisten' zonder
direct werkzaamheden in primaire proces

Laag.

juridisch risico

Risicogerichte T&H:
- Stoppers Behv alleen brief sturen of ze gestopt zijn, in eerste
instantie niet bezoeken.
- Gebruik maken van informatie andere partijen (bijvoorbeeld
RVO, NVWA, meitellingen).
- T&H op basis van klachten en andere signalen.

Stuur stoppers na korte bureaucheck het voornemen tot
Laag
intrekken vergunning en/of een voornemen last onder
dwangsom en laat bedrijfsbezoek achterwege. Zet wel vooraf in
op communicatie met alle brancheorganisaties over dit besluit!
Onderzoek ook of er slim andere gegevens van
(overheids)partners gebruikt kunnen worden.

Welke uitvoeringssmaatregel is niet
uitgewerkt door de Taskforce na de
brainstormsessie?

-
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Vaststellen ‘slim toezichtsprogramma’
Door de inzet van andere methoden en
Gebaseerd op:
toezichtsmomenten en manieren is
- Risicoanalyse
risico geminimaliseerd
- Beschikbare capaciteit
- Op één dag te bezoeken bedrijven (in verband met
ziekteoverdracht).
- Combineren toezicht, bezoeken (reistijd) en verslaglegging.
- Toezicht op afstand middels bijvoorbeeld monitoring van geluid
of luchtwassers, telefonische beantwoording vragenlijsten en
digitaal via de mail (formulieren).
- Toezichtgegevens automatisch opslaan in database,
automatische pdf-uitdraai bezoekverslag, automatische generatie
vervolgcorrespondentie.
- Administratief toezicht op bijvoorbeeld inkoop voer, energie,
aflevering melk, dieren, afzet mest, inhuur loonwerker. En
opvragen gegevens RVO. Dit toezicht vraagt ander type
medewerker.
- ‘Horizontaal toezicht’.
- Toepassen drones waarmee meerdere veehouderijen kunnen
worden gecontroleerd.
- Inkorten handhavingstraject, bijvoorbeeld door het overslaan van
de eerste hercontrole, waar mogelijk kiezen voor strafrecht in
plaats van bestuursrecht en bestuurlijke boete of strafbeschikking
als dit tijdwinst oplevert.

Welke technisch maatregel is niet uitgewerkt risico omgevingskwaliteit
door de Taskforce na de brainstormsessie?

bestuurlijk risico

financieel risico

Dit zit voor in het risico voor inzet
van hoge investeringen aan de
voorkant en het rendement aan de
achterkant voor natuurlijk in eerste
instantie de komende drie jaar

bestuurlijk risico

Er is wel een grote capaciteit (en De capaciteit wordt ingezet op
dus middelen) nodig voor de
doelen uit wet- en regelgeving te
(extra) taken en werkzaamheden, bereiken
maar het werk om de doelen te
realiseren wordt wel uitgevoerd;
wel anticiperen op tijdelijk karakter
en inzetbaarheid bij Brabantse
overheden daarna

Er is wel een grote capaciteit (en De capaciteit wordt ingezet op
dus middelen) nodig voor de
doelen uit wet- en regelgeving te
(extra) taken en werkzaamheden, bereiken
maar het werk om de doelen te
realiseren wordt wel uitgevoerd;
wel anticiperen op tijdelijk karakter
en inzetbaarheid bij Brabantse
overheden daarna

financieel risico

Welke onmogelijkheden geven Andere nog niet uitgedachte
andere toezichtsmethoden met methoden vergen in eerste
drones, gegevensbeheer of
instantie hoge investeringskosten
bijvoorbeeld hygiëneprotocol?

juridisch risico

Aan de voorkant is over de
inzet, arbeidsvoorwaarden en
in-en uitstroom afspraken te
maken

Opleidingsprogramma
Met het vertrouwen in te werven nieuw
- Opzetten eigen opleidingsprogramma (leer-/werkplaats) gericht personeel en juiste begeleiding
op schoolverlaters, werkloze 45-plussers, politieambtenaren of
boa’s die willen omscholen/bijscholen, stoppende veehouders.
- dit is de uitwerking als inzet bij extra capaciteit en werven nieuwe
medewerkers (let op aansluiting / ervaring van het VIO traject);
met aandacht voor coaching in relatie tot de begeleiding van
nieuwe medewerkers, eigen werkzaamheden

juridisch risico

Aan de voorkant is over de
inzet, arbeidsvoorwaarden en
in-en uitstroom afspraken te
maken

risico omgevingskwaliteit

Uitbreiden capaciteit
Met het vertrouwen in te werven nieuw
- Ondanks de aanname dat extra capaciteit moeilijk te werven is, personeel en juiste begeleiding
toch zoeken naar uitbreiding in personele capaciteit bij de
omgevingsdiensten. Rechtstreeks, via opleiding nieuwe mensen,
detachering, inhuur, uitbesteden, inzet vanuit andere afdelingen
en/of andere bevoegde gezagen (omscholing), in buitenland, etc.
-inzet op specialistische taken zoals dataverzameling,
gegevensbeheer en functiescheiding in administratief, technisch,
advies of contact

Welke personeelsmaatregel is niet
uitgewerkt door de Taskforce na de
brainstormsessie?

haalbaarheid Taskforce

beheersmaatregelen

de eerste drie jaar verwacht de
Taskforce hiervoor grote financiële
investering; niet verder uitgewerkt voor
deze opdracht en is een
aandachtspunt in de reguliere
toekomstige bedrijfsvoering van de
omgevingsdiensten

haalbaarheid Taskforce

Dit verdient een afzonderlijke opzet Niet verder uitgewerkt als concrete
voor werving, selectie en
maatregel voor verkleinen
inwerkperiode
capaciteitsvraagstuk, het vraagstuk
van opleiding is aan de orde voor
nieuwe medewerkers die de
noodzakelijke capaciteit aanvullen. Dit
valt buiten de scope van de opdracht.

Dit verdient een afzonderlijke opzet Niet verder uitgewerkt als concrete
voor werving, selectie en
maatregel voor verkleinen
inwerkperiode
capaciteitsvraagstuk, het vraagstuk
van capaciteit is aan de orde na het
verkleinen van het vraagstuk met
concrete maatregelen. Wel onderdeel
van het eindadvies in de vorm van
uiteindelijk nog te werven capaciteit

beheersmaatregelen

noot:
huidige reguliere capaciteit VV veehouderij =
verwachte reductie 75% komt neer op:
2020
2021
2022

vergunningen / meldingen / adviezen Wabo
MER beoordeling
intrekking Wabo
vergunningverlening Wnb
intrekking vergunningen Wnb
ontheffingingen Wnb
uren / jaar
uren / ontwikkeling
extra benodigd fte (1 fte = 1.350 uur)
GEMIDDELD

ontwikkeling

36 fte/jaar
36 fte/jaar
36 fte/jaar

48 fte/jaar

1.500
563
9.600
1.900
9.500
563
23.625

2020

563
6.925
30.550
23

1.500
563
2.400
1.900

2021

2022

Behv / stoppersregeling

0

0

0
4.685
3

95.100

89.400
237.750
176

53.250

4.955

4.955
9.910
7

2.375

2.375

28.500

39.900

45.600

2.125

4.685

1.875
705

2021

1.875
705

2022

18.000
6.750

2021

36.000
13.500

2021

2020

2020

2022

0

Project Intensivering Toezicht
Veehouderijen

36.000
13.500

2022

Verordening
natuurbescherming

960
1.600

2020

warme sanering
varkenshouderij

Relevante ontwikkelingen voor VTH en hun gevolgen d.d. 11 oktober 2019
PAKKET 1

PAKKET 2

reductie (fte):
scenario 1

gemiddeld 66
12
6%

reductie (fte):
scenario 1 & 2

gemiddeld 62
24
17%

-12
-4

-12
-4

110
37

gemiddeld 70

0
0
0

-16.000

-16.100

0
0
0

147.595

-6.500

100
33

-16.000

gevolgen uren gevolgen uren
provincietaak gemeentetaak
(voor OD)
(voor OD)

210
70

-9.600

gevolgen uren gevolgen uren
provincietaak gemeentetaak
(voor OD)
(voor OD)

124.675
9.500
1.125
135.300

97.710
37.885
12.000

BRUTO uren BRUTO uren
provincietaak gemeentetaak
(voor OD)
(voor OD)

PERIODE 2020-2022

97.710
37.885
12.000
124.675
9.500
1.125
282.895

totaal uren
drie OD's

PAKKET 3

reductie (fte):
scenario 1 & 2 & 3

58
27%

64
21
-34
-11

gemiddeld 51

85.895
88
29

-45.600
0
0
0

42.510
37.885
5.500

TOTAAL uren
gemeentetaak
(voor OD)

TOTAAL 2020-2022
TOTAAL uren
provincietaak
(voor OD)

108.675
9.500
1.125
119.300

-45.600

gevolgen uren gevolgen uren
provincietaak gemeentetaak
(voor OD)
(voor OD)

BIJLAGE 7: Relevante ontwikkelingen voor VTH en hun gevolgen
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