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Kennisnemen van
Opdracht aan de drie Brabantse omgevingsdiensten voor de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2015.
Aanleiding
Sinds 2013 voeren de drie Brabantse omgevingsdiensten in opdracht van
Gedeputeerde Staten de wettelijke provinciale taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving uit. De opdracht aan de drie
Brabantse omgevingsdiensten voor de uitvoering van de VTH taken wordt
jaarlijks door ons vastgesteld. De opdracht voor 2016 is vastgesteld op
8 december 2015.
De Wet Gemeenschappelijke regelingen geeft aan dat de Staten geïnformeerd
worden over het uitvoeringsprogramma van de omgevingsdienst.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten zijn het bevoegde gezag voor de uitvoering van de
wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Wij hebben, voor zover de opdracht aan de omgevingsdiensten
strekt, het mandaat voor besluitvorming en handelen aan de directeuren van de
omgevingsdiensten verleend. De provincie blijft eindverantwoordelijk voor de
besluiten die hieruit volgen. Met deze statenmededeling informeren wij u over
de aard en omvang van de opdracht aan de omgevingsdiensten en daarmee
over het uitvoeringsprogramma voor de VTH taken in 2016.
Kernboodschap

1. De opdrachten aan de omgevingsdiensten in 2016 vertegenwoordigen een
waarde van € 19.143.002,- met de volgende onderverdeling:




€ 8.172.448,- Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)
€ 5.331.912,- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
€ 5.638.642,- Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
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2. De in 2016 beschikbare provinciale programmabudgetten zijn voldoende
groot om de opdracht 2016 en de provinciale bijdrage aan de collectieve
taken te financieren.
Daarnaast wordt een buffer voor aanvullende opdrachten aangehouden.
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3. In de opdracht wordt gewerkt met taakstellende opdrachtwaarden.
Deze opdrachtwaarden vertegenwoordigen ruim 90% van de beschikbare
programmabudgetten. Het resterende deel van deze budgetten wordt
benut om de provinciale bijdrage aan de collectieve taken te financieren.
Daarnaast wordt een buffer aangehouden waarmee in de loop van 2016
aanvullende opdrachten uitgezet worden bij de omgevingsdiensten.

4. De huidige beschikbare budgetten zijn voldoende om de meest recente
ramingen voor het vergunningsaanvragen te kunnen verwerken.
Afgelopen jaar is een significante toename geconstateerd in het aantal
aanvragen voor een omgevingsvergunning. Oorzaak is de aantrekkende
economie. Bij de bestuursrapportage in het najaar 2015 heeft u een besluit
genomen over de financiële aanvulling voor deze ontwikkeling. Mocht het
aantal aanvragen in de toekomst opnieuw significant stijgen, dan leidt dit
mogelijk tot een financieel knelpunt.

5. De bevoegdheidsverschuiving voor Brzo-inrichtingen en RIE4-inrichtingen
van gemeenten naar de provincie is nog niet in deze opdracht verwerkt.
Op 1 januari 2016 wordt de provincie, als gevolg van een wetswijziging,
bevoegd gezag voor alle bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware
Ongevallen (Brzo) en de Europese Richtlijn Industriële Emissies, categorie
4-installaties (RIE-4) vallen (41 bedrijven). Voor een deel van deze
bedrijven was de provincie al bevoegd gezag in het VTH-domein (32
bedrijven); dit deel maakt onderdeel uit van de voorliggende opdracht.
Consequenties

1. De uitvoering van deze wettelijke taken wordt via het opdrachtgeverschap
geborgd
Met deze opdracht wordt invulling gegeven aan de opdrachtgever –
opdrachtnemersrol. In het kader van goed opdrachtgeverschap beschrijft
de provincie jaarlijks de opdracht aan de drie omgevingsdiensten.
Hiermee geeft de provincie de algemene kaders en uitgangspunten voor de
opdracht mee aan de diensten. De uitvoering van de wettelijke taken wordt
via de opdracht op doelmatige wijze uitgezet.

2. Het provinciale budget voor de uitvoering van deze taak wordt hiermee
aan de omgevingsdiensten gekoppeld.
Door de provincie zijn in de begroting budgetten beschikbaar voor de
uitvoering van deze wettelijke taak. In deze opdracht worden de
benodigde bedragen voor de uitvoering van de opdracht gekoppeld aan
de desbetreffende omgevingsdienst.
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3. Vanuit de eigenaarsrol wordt een voorbehoud gemaakt omdat op dit
moment de begroting 2016 van de OMWB nog niet is vastgesteld.
De OMWB is door de financieel toezichthouder (minister Bzk) onder
preventief toezicht geplaatst. Deze heeft geëist dat, gezien de ernst van de
situatie, uiterlijk 15 maart 2016 een reëel sluitende begroting 2016 dient te
worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Op basis daarvan zal het
verdere traject van het preventieve toezicht vorm gegeven worden.
Daarom zijn er op dit moment nog geen uitspraken te doen over de te
verwachten provinciale bijdrage aan de OMWB (vanuit de eigenaarsrol).
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Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
De opdracht aan de omgevingsdiensten wordt gelijktijdig gegeven en loopt van
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Per dienst is een opdrachtbrief
opgenomen in het dossier. Er vindt over deze opdracht geen verdere actieve
communicatie plaats.
Vervolg
PS zal, als daar aanleiding of behoefte toe is, in kennis worden gesteld van de
ontwikkelingen bij de omgevingsdiensten. In het voorjaar van 2016 zal PS de
kadernota’s 2017 van de omgevingsdiensten ter kennisneming ontvangen.
In juli 2016 zal PS om een zienswijze op begrotingen 2017 van de diensten
worden gevraagd en zal de jaarrekening 2015 van de drie diensten ter
kennisneming worden aangeboden.
Bijlagen
Opdracht 2016 aan de omgevingsdiensten.
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: M. van den Dries, Mdries@brabant.nl,
Opdrachtnemer: G. van de Burgt, GvdBurgt@brabant.nl,
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