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Capaciteitsontwikkeling van de omgevingsdiensten irt de opdracht
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Mijn voorganger Johan van den Hout heeft bij de themabijeenkomst Natuur en
Milieu van 14 juni 2019, de toezegging gedaan om u te informeren over de
capaciteitsontwikkeling van de omgevingsdiensten in relatie tot de opdracht.

Van

Rik Grashoff
Telefoon

U heeft op 22 juli 2019 een memo van mij ontvangen over de maatregelen bij
omgevingsdiensten voor behoud van gekwalificeerd personeel. Hierbij is ook de
capaciteitsontwikkeling van de diensten benoemd.

073–6812654
Email

hgrashoff@brabant.nl
Bijlage(n)

Onlangs verstrekte de provincie opdracht aan de Brabantse omgevingsdiensten voor
de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2020. Middels
een Statenmededeling bent u hierover geïnformeerd.
De diensten hebben deze opdracht aanvaard. Wel is er een kanttekening bij de
gevolgen van het “onderuitgaan’ van de Pas op de Wet natuurbescherming
(gebiedsbescherming). De exacte uitwerking hiervan voor komend jaar is nog niet
helemaal bekend. In de opdrachtbrief aan de omgevingsdiensten is geborgd dat we
flexibel om kunnen gaan met deze ontwikkelingen. We passen de deelopdracht aan
als het toetsingskader duidelijk is.

-

Tevens is in die Statenmededeling gemeld dat er, als gevolg van de transitie naar
een zorgvuldige veehouderij, een forse toename verwacht wordt in het aantal
vergunningaanvragen Wet natuurbescherming. Hierover bent u eveneens, via een
afzonderlijke Statenmededeling, geïnformeerd. Deze piek aan aanvragen leidt tot
een extra capaciteitsvraag.
Het op peil houden van de capaciteit van de omgevingsdiensten is een continu
aandachtspunt. Dit bleek de afgelopen maanden onder meer bij het in beeld
brengen van de benodigde capaciteit voor de uitvoering van het provinciaal VTHprogramma 2020, zeker ook tegen de achtergrond van onzekerheden rondom
stikstof en de transitie naar een zorgvuldige veehouderij.
De provincie heeft inmiddels wegens de in beeld gebrachte gevolgen van de
transitie zorgvuldige veehouderij op de agrarische vergunningverlening in totaal
€ 9,6 miljoen beschikbaar gesteld (periode 2019-2023).
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Vandaar dat de omgevingsdiensten zeer actief zijn in het aantrekken van personeel.
Om succesvol te zijn in het aantrekken en behouden van nieuw personeel zijn
bijvoorbeeld verbindingen gelegd met onderwijsinstellingen, met als doel in contact
te komen met mogelijke stagiaires en toekomstige medewerkers.
Ook zijn de diensten gestart met eigen opleidingen voor handhavers (handhavers in
opleiding; HIO) en vergunningverleners (vergunningverleners in opleiding; VIO). De
diensten proberen hiermee junioren en zij-instromers binnen te halen en op te leiden
tot vergunningverleners en toezichthouders. Verder wordt capaciteit ingehuurd.
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Hierdoor steunen wij de omgevingsdiensten in hun opgave om tijdig voldoende en
gekwalificeerd personeel te kunnen werven. Er is eveneens een ervaren recruiter
aangetrokken om professionals te werven. Verder worden de mogelijkheden
bekeken om taken van de omgevingsdiensten door adviesbureaus te laten uitvoeren.
Overwogen wordt om 2 bureaus in te schakelen. Gesprekken hierover lopen.
Ondanks actieve werving en inhuur blijft het hebben van voldoende capaciteit door
nieuwe ontwikkelingen (zoals stikstof, zorgvuldige veehouderij, PFAS,
Omgevingswet) onder druk staan. We doen er alles aan om het vraagstuk
beheersbaar te houden.
Met vriendelijke groet,
H.J. Grashoff
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