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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het versturen van bijgaande brief van GS aan de drie Brabantse
omgevingsdiensten.
Aanleiding
De ODZOB heeft via een brief aan hun AB-leden gevraagd om input te leveren
voor de op te stellen kadernota 2022. Op 24 september worden de AB-leden in
de gelegenheid gesteld deze punten in te brengen in een AB-vergadering.
Bevoegdheid
De kadernota’s van de Omgevingsdiensten zijn richtinggevend voor de op te
stellen ontwerpbegrotingen. In het verlengde daarvan kunnen PS een zienswijze
inbrengen op de ontwerpbegrotingen van omgevingsdiensten.
Kernboodschap
Tijdens de PS-vergadering op 5/6 over de ontwerpbegrotingen 2021 van de
omgevingsdiensten heeft PS enkele behoeften kenbaar gemaakt die we de
omgevingsdiensten kunnen meegeven voor hun ontwerpbegrotingen 2022.
Dat gaat o.a. over kostenontwikkelingen en de begrotingsplanning. Hierin
verzocht PS om de drie omgevingsdiensten hun begrotingsplanningen beter op
elkaar af te stemmen. Dit zegde Dhr. Smit als verantwoordelijk gedeputeerde toe
aan PS en via deze brief wordt hieraan ook gevolg gegeven.
Tevens verzoeken wij de omgevingsdiensten in de brief om kritisch te kijken naar
de mogelijkheden de kosten te beïnvloeden en hierop te besparen.

Consequenties
We willen de omgevingsdiensten op een eenduidige wijze en tegelijkertijd
informeren over de punten die vanuit de eigenaarsrol van de provincie NoordBrabant van belang zijn voor hun kadernota’s en begrotingen, en het proces dat
daarbij hoort. Vandaar dat we deze brief aan alle Brabantse omgevingsdiensten
hebben verstuurd.
Vervolg
In het eerste kwartaal stellen omgevingsdiensten hun kadernota’s op waarna in
het tweede kwartaal 2021 de ontwerpbegrotingen 2022 aan de hoogste
bestuursorganen van de deelnemers wordt voorgelegd voor de zienswijzeprocedure.
Bijlagen
Brief aan de drie omgevingsdiensten

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

Programmamanager: mevrouw M.J. van den Dries, (073) 680 83 33,
mvddries@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer E.J.G. Broere, (073) 680 85 02, ebroere@brabant.nl.
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