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Input begrotingen 2022 Omgevingsdiensten Noord-Brabant n.a.v. kadernota’s
Datum

24 februari 2021
Ons kenmerk

C2266293 / 4836506
Uw kenmerk

Contactpersoon

E.J.G. (Emiel) Broere
Telefoon

Geacht Dagelijks Bestuur,

(06) 18 30 32 76
Email

De provincie heeft van de Dagelijkse Besturen van de drie Brabantse omgevingsdiensten de kadernota’s 2022 ontvangen.

ebroere@brabant.nl
Bijlage(n)

-

In tegenstelling tot de ODZOB en de OMWB geeft de ODBN haar deelnemers de
mogelijkheid te reageren op de concept-kadernota. Gedeputeerde Staten zien hiertoe
inderdaad aanleiding. Omdat de aanleiding niet beperkt blijft tot één omgevingsdienst, informeren wij ook de OMWB en ODZOB.
De Brabantse omgevingsdiensten hebben te maken met vele ontwikkelingen en uitdagingen. Naar aanleiding van het verzoek van de ODZOB om input te leveren voor de
op te stellen kadernota 2022 refereerden wij hieraan in onze brief aan u d.d. 8 september 20201.
Alle drie Brabantse omgevingsdiensten kregen een brief met input hiervoor.
Uw kadernota’s schetsen de diverse ontwikkelingen die u in uw ontwerpbegroting
2022 gaat uitwerken. Hoewel daarin ook onzekerheden en risico’s worden benoemd,
willen wij daarbij onze zorgen met u delen ten aanzien van een mogelijke onderschatting van de problemen en uitdagingen waar de Omgevingsdiensten mee te maken krijgen als gevolg van de Omgevingswet, stikstofcrisis, overdracht bodemtaken en ICTsystemen. Daarbij kan ook het onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer over provinciale VTH-taken invloed hebben op de uitvoering door de omgevingsdiensten.
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Daarnaast vragen we aan álle Brabantse omgevingsdiensten kritisch te zijn op de toe- Datum
gepaste indexering op de uurtarieven.
24 februari 2021
In de brief d.d. 8 september 2020 benoemden we de toenemende kostendruk bij
Ons kenmerk
deelnemers van omgevingsdiensten. Hierin gaven we aan dat dit de noodzaak verC2266293 / 4836506
sterkt dat omgevingsdiensten actief onderzoek doen naar mogelijkheden tot kostenbesparingen.
Alle omgevingsdiensten indexeren hun tarieven met 1,5%, gebaseerd op cijfers van
het Centraal Planbureau.

De ODZOB legt dit percentage ook op als taakstelling in het uurtarief, waardoor
het uurtarief bij de ODZOB niet stijgt.

De OMWB heeft mogelijke kostenbesparingen in kaart gebracht. De bandbreedte hiervan is 4 tot 7%. De OMWB spant zich – conform hun DB-besluit van
27 januari j.l. – in om deze uit te werken en te realiseren.

De kadernota van de ODBN geeft geen blijk van mogelijke kostenbesparingen
op het uurtarief. Ziet het DB van de ODBN – in tegenstelling tot de DB’s van de
OMWB en ODZOB – hiertoe geen aanleiding?
GS vraagt daarom de bovengenoemde aandachtspunten mee te nemen in de bestuurlijke agendering voor de op te stellen begroting 2022.
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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