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Onderwerp

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord, houdende de
aanwijzing van de toezichthouders van de Omgevingsdienst Brabant Noord en
van de waterschappen Aa & Maas en De Dommel (Besluit aanwijzing
toezichthouders ODBN /waterschappen 2013).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend het Besluit aanwijzing
toezichthouders ODBN/Waterschappen Aa & Maas en De Dommel

Overwegende dat:
- de provincie Noord-Brabant deelneemt in de gemeenschappelijke regeling
Omgevings-dienst Brabant Noord, hierna te noemen ODBN;
- met de provincie Noord-Brabant een dienstverleningsovereenkomst is
aangegaan inzake
de uitvoering van wettelijke basistaken en verzoektaken op het gebied van de
fysieke leefomgeving ;
- dat hiervan deel uitmaakt het uitvoeren van toezicht- en handhavingstaken;
- de aard en de omvang van de uit te voeren taken zijn vastgelegd in een bij
iedere dienstverleningsovereenkomst behorend individueel werkprogramma;
- dat het hiermee van belang is toezichthouders aan te wijzen met het oog op de
naleving van wet- en regelgeving voor zover het toezicht daarop door het
bevoegde gezag op basis van de gemeenschappelijke regeling, de
dienstverleningsovereenkomst en het werkprogramma aan de ODBN is
opgedragen;
-dat hiervoor, naast de ambtenaren van de ODBN, tevens ambtenaren van de
waterschappen Aa & Maas en De Dommel eerder door Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord Brabant zijn aangewezen voor het toezicht bij
provinciale inrichtingen;
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Gelet op:
- artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10,lid 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;
- de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord;
- het mandaatbesluit van 28 mei 2013 van het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Brabant, inhoudende de verlening van mandaat aan de
directeur van de ODBN tot onder meer het aanwijzen van toezichthouders.
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BESLUIT
vast te stellen het navolgende:
Artikel 1
De in de bij dit besluit behorende bijlage genoemde ambtenaren (functie/werknamen), in dienst van de Omgevingsdienst Brabant Noord en de
waterschappen Aa en Maas en De Dommel, worden belast met het toezicht op
de naleving van het bepaalde bij of krachtens:
a. de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten, zijnde de
Flora- en Faunawet, Kernenergiewet, Monumentenwet 1988, Natuurbeschermingswet 1998, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet
geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet milieubeheer,
b. Wet ruimtelijke ordening, Waterwet, Woningwet;
c. provinciale verordeningen en regelingen;
d. de wetten, regelingen en verordeningen die ter vervanging gaan strekken van
de wetten, verordeningen en regelingen genoemd onder sub a en b, voor zover
hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.
Artikel 2
De bevoegdheid van de aan te wijzen ambtenaren beperkt zich tot de
werkzaamheden die door de provincie aan de Omgevingsdienst Brabant Noord
zijn opgedragen.
Artikel 3
Aan de onder artikel 1 genoemde personen wordt, ten behoeve van het
uitoefenen van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de
onder artikel 1 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt
als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop
gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:41 Algemene wet
bestuursrecht door het te zenden dan wel kenbaar te maken aan de onder
artikel 1 bedoelde ambtenaren van de Omgevingsdienst Brabant Noord en de
waterschappen Aa & Maas en De Dommel.
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Artikel 5
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Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:42 van de Algemene wet
bestuursrecht door plaatsing in het Provinciaal Blad.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing toezichthouders
ODBN/waterschappen Aa & Maas en De Dommel.
’s-Hertogenbosch, 19 december 2013
De directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord,
w.g. ing. J.J.T. Cremers
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Bijlage:

Nummer

De in artikel 1 van het Besluit aanwijzing toezichthouders
ODBN/waterschappen 2013 bedoelde ambtenaren betreffen:

10/14

Functie-/werknamen:
ODBN1

Functie-/werknaam

Team toezicht en handhaving
Team PARD0

Medewerkers handhaving 0, I, II en III
Teammanagers
Technisch adviseur I, II, III en IV

Waterschappen2

Functie-/werknaam

Aa en Maas
Afdeling handhaving

De Dommel
Proces Toezicht en handhaving

Senior Toezichthouder
Senior Toezichthouder/BOA
Toezichthouder
Toezichthouder/BOA
Coördinator handhaving
Vakspecialistisch medewerker A en B,
(handhaver)

’s-Hertogenbosch, 21 januari 2014
Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Nummer: 3531430
Uitgegeven, 29 januari 2014
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger
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Zoals opgenomen in het functieboek van de Omgevingsdienst Brabant Noord.
Zoals opgenomen in de functieboeken van de Waterschappen Aa en Maas en De
Dommel
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