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Inbesteding van de taak “afhandeling van verzoeken om af te wijken van bijlage
2 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, onderdeel Natura 2000-gebieden”

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het inbesteden van de afhandelingen van verzoeken om af te wijken van bijlage
2 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, onderdeel Natura 2000-gebieden.
Aanleiding
Jaarlijks verstrekt de provincie Noord-Brabant een werkprogramma aan drie omgevingsdiensten over de taken die zij namens de provincie uitvoeren. Een onderdeel daarvan zijn taken naar aanleiding van de interim omgevingsverordening
Noord-Brabant, onderdeel Natura 2000-gebieden. Dit onderdeel omvat verzoeken om af te wijken van bijlage 2 van de IOV; dit betreft verzoeken op basis
van de hardheidsclausule. De hardheidsclausule geeft GS de mogelijkheid om af
te wijken van regels als zij vindt dat de regels in spaarzame gevallen onredelijk
zijn.
Deze taken worden nu grotendeels uitgevoerd door de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN).
Het doel is de taken daar neer te leggen waar dit het meest verstandig en voor
de hand liggend is. Daarom is het voorstel deze deelopdracht t/m 2023 terug te
halen naar de provincie en deze niet meer als opdracht te verstrekken aan de
ODBN. Het besluit om de hardheidsclausule toe te passen wordt genomen door
het college. De voorbereiding van de besluitvorming gebeurt door de ODBN. Per
31 maart is besloten om de voorbereiding niet meer door de ODBN te laten uitvoeren. Hiermee wordt het gehele proces van voorbereiding en besluitvorming
bij de provincie neergelegd.

31 maart 2020
Documentnummer

GS: 4671968
PS: 4676844

Voor het einde van 2023 wordt geëvalueerd en bepaald of dit structureel wordt
inbesteed.
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Er worden afspraken gemaakt tussen de ODBN en provincie over de lopende
procedures. Er wordt zorggedragen voor een warme overdracht op een logisch
moment in de procedure. Tevens worden afspraken gemaakt over de juiste archivering van dossiers.
Bevoegdheid
De bevoegdheid voor het verstrekken of inbesteden van de opdracht ligt bij GS.
Bij PS ligt de bevoegdheid voor het vaststellen van het budgettaire kader en wijzigingen daarin.
Kernboodschap
Het inbesteden van deze taken leidt tot een efficiënter en logischer proces.
De provincie kan deze taken goed zelf uitvoeren. Dat doen we al bij soortgelijke
taken voor innovatieve stalsystemen. Het gaat om circa 1 fte.
Bovendien leidt het tot meer capaciteit bij de ODBN, waar de capaciteit voor de
uitvoering van de Wet Natuurbescherming (Wnb) een knelpunt vormt sinds de
uitspraak over de PAS door de Raad van State.
De provincie en de ODBN maken afspraken over de lopende procedures. Tevens
dragen zij samen zorg voor een warme overdracht op een logisch moment in de
procedure. Tenslotte maken zij afspraken over de juiste archivering van dossiers.
Consequenties
De consequenties zijn dat het hele betreffende proces bij de provincie wordt
neergelegd. De geschatte capaciteit van 1 fte verschuift daarmee uit de opdracht
aan de ODBN naar personele capaciteit van de provincie.
Via de eerstvolgende bestuursrapportage wordt de financiële consequenties ter
besluitvorming aan PS voorgelegd.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
In 2023 wordt geëvalueerd of de inbesteding een structureel karakter krijgt.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

PS: 4676844

Programmamanager: mevrouw M.J. van den Dries, (06) 27 74 50 39,
mvddries@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer E.J.G. Broere, (06) 18 30 32 76, ebroere@brabant.nl.
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