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De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft haar AB-leden verzocht aandachtspunten voor de kadernota 2022 aan te reiken.
Recentelijk kwamen in vergaderingen van onze Provinciale Staten de ontwerpbegrotingen 2021 en jaarrekeningen 2019 aan de orde, alsmede de op te stellen
opdracht 2021.
Hieruit vloeiden enkele aandachtspunten uit, die wij graag kenbaar maken aan
álle drie Brabantse omgevingsdiensten.
Hieraan voorafgaand willen we benadrukken dat we goed realiseren dat omgevingsdiensten functioneren in een complex speelveld, waarbij zij geconfronteerd
worden met vele ontwikkelingen en nieuwe of veranderende taken. Voorbeelden
hiervan zijn de gevolgen van de Omgevingswet en het aanpassen van de Omgevingsverordening.
Met de Omgevingsdiensten zal afstemming plaatsvinden over de uitvoerbaarheid van de Omgevingsverordening en de betekenis ervan voor de VTH-taakuitvoering in het kader van de jaarlijkse VTH-opdracht.
De Omgevingswet, met haar opgaven van onder meer participatie en verkorte
procedures voor vergunningverlening plus daarbij de taakverzwaring door meer
provinciale aandacht voor klimaat, stikstof en zorgwekkende stoffen zijn van invloed op de taken en taakuitvoering door de Omgevingsdiensten.

ebroere@brabant.nl
Bijlage(n)

-

In het belang van efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van VTH zijn uniformering
van taken, het bundelen van kennis en deskundigheid van en met gemeenten en
omgevingsdiensten noodzakelijk. Dit betekent aandacht voor het in kaart brengen en bespreekbaar maken van deze opgaven, consequenties en kosten voor
de VTH taken in een groter verband van de gemeenschappelijke regelingen.

Datum

14 september 2020
Ons kenmerk

C2266293 / 4742913

Wij vinden het van belang dat Omgevingsdiensten goed toegerust blijven om de
gevraagde kwaliteit te kunnen blijven leveren. Alle deelnemers hebben de verantwoordelijkheid om hieraan samen bij te dragen.
Uit de vergaderingen van Provinciale Staten kwamen de volgende punten naar
voren:
1. Kostenontwikkeling en –monitoring
Kostenontwikkeling
Er is toenemende kostendruk bij deelnemers van de omgevingsdiensten. Dit versterkt de noodzaak dat omgevingsdiensten actief onderzoek doet naar mogelijkheden tot kostenbesparingen.
Denk daarbij aan:
Volume: waar zijn er mogelijkheden voor opdrachtgevers / deelnemers
om opdrachtwaarde te sturen. Waar zitten regelmogelijkheden? Hoe
dik/dun moeten taken worden uitgevoerd? Hoe wordt deze interactie
met de opdrachtgevers georganiseerd?
Prijs: waar zitten besparingsmogelijkheden om de ontwikkeling van het
uurtarief te drukken, zonder dat het ten koste gaat van kwaliteit?
Benchmarkonderzoek kosten
Het vergelijkend benchmarkonderzoek dat alle drie de omgevingsdiensten uitvoeren kan hierin helpend zijn. Het advies is om de uitkomsten van dit benchmarkonderzoek, inclusief aanknopingspunten die hieruit mogelijk voortkomen, in
de kadernota mee te nemen.
Monitoring besparingsdoelstellingen
Bij gekwantificeerde besparingsdoelstellingen mag van de Omgevingsdiensten
verwacht worden dat zij deze ook monitort en daarover verantwoording aflegt.
Dit is nodig om de AB-leden ook in positie te kunnen brengen richting hun eigen
hoogste bestuur.
Innovaties
Innovaties, zoals slim gebruik maken van data en digitalisering, kunnen mogelijkheden bieden kosten te besparen met gelijkblijvende of betere kwaliteit. Dit biedt
kansen voor omgevingsdiensten om effectiever en efficiënter te werken. De contouren hiervan verdienen een plek in de kadernota’s. Daarbij gaat het niet alleen
om de investeringen daarin, maar ook het verwachte rendement daarvan.
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Standaardiseren informatie kadernota’s & begrotingen
We adviseren informatievoorziening zoveel mogelijk te standaardiseren, bijvoorbeeld bij kengetallen rondom de kadernota’s, begrotingen en jaarrekening zodat de drie omgevingsdiensten eenduidige informatie verstrekken. Dit helpt om
ons hoogste bestuursorgaan beter in positie te brengen.
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2. Planning zienswijzetermijnen ontwerpbegrotingen
Wij signaleren dat de drie omgevingsdiensten verschillende planningen hanteren, waardoor zienswijzetermijnen uiteenlopen. De ODZOB opende in 2020 op
22 februari haar zienswijzetermijn op de ontwerpbegroting, de ODBN op 15
april. De OMWB zit qua planning in het midden van deze twee.
Deze verschillen bemoeilijken een integrale behandeling van de ontwerpbegrotingen in onze Provinciale Staten.
PS heeft dan ook de behoefte geuit om dit Brabant-breed beter op elkaar af te
stemmen. Dat betekent hoofdzakelijk dat de ODBN eerder zou moeten zijn met
het starten van de zienswijzetermijn.
Wij verzoeken de ODBN dit bestuurlijk te agenderen voor het dagelijks en algemeen bestuur.
Ik reken erop dat U onze inbreng actief meeneemt in de navolgende Planning &
Control stukken, die via de kadernota wordt ingeluid.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit, Namens deze,

M.J. van den Dries
Programmamanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
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