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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De kadernota’s 2017 van de Omgevingsdiensten Zuidoost Brabant (ODZOB)
en Brabant-Noord (ODBN).
Aanleiding
De provincie Noord-Brabant is deelnemer aan de drie gemeenschappelijke
regelingen van de Brabantse omgevingsdiensten. De kadernota’s van de
omgevingsdiensten ODZOB en ODBN worden u ter informatie aangeboden.
Hierdoor kunnen uw Staten, vooruitlopend op de procedure voor het -mogelijkindienen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingen, kennisnemen van de
uitgangspunten waarop deze ontwerpbegroting wordt gebaseerd.
De Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 58b) schrijft voor dat het
Dagelijks Bestuur vóór 15 april van het jaar, voorafgaande aan het jaar
waarop de begroting betrekking heeft, de algemene financiële en
beleidsmatige kaders aan de Gemeenteraden en Provinciale Staten van de
deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zenden.
De kadernota’s zijn in het Dagelijks en Algemeen bestuur van de omgevingsdiensten besproken en vastgesteld, zoals de Wet op de gemeenschappelijke
regelingen vraagt.
Gedeputeerde Van den Hout heeft als vertegenwoordiger van de provincie
zitting in zowel het Dagelijks als Algemeen bestuur van iedere omgevingsdienst.
Daarbij heeft hij, in beperkte mate, zijn inbreng op deze kadernota’s kunnen
doen.
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Door het Dagelijks Bestuur van de omgevingsdiensten ODZOB en ODBN is de
Kadernota aan de provincie gezonden. Om deze informatie gelijktijdig aan uw
Staten beschikbaar te stellen worden de twee van de drie Kadernota’s via deze
statenmededeling aangeboden.
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Als gevolg van de zorgwekkende financiële situatie waarin de OMWB zich
bevindt is de OMWB door de Minister van Bzk onder preventief financieel
toezicht geplaatst. Deze dienst focust zich momenteel volledig op een
gelijktijdige oplevering van de ontwerpbegroting 2016 en 2017. Naar
verwachting zal deze omgevingsdienst haar beleidsmatige en financiële kaders
binnenkort presenteren.
Bevoegdheid
De kadernota’s worden ter informatie aangeboden aan Gemeenteraden en
Provinciale Staten, om later te kunnen betrekken bij het vaststellen van
zienswijzen op de ontwerpbegroting.
Conform artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen ligt de bevoegdheid
tot het inbrengen van een zienswijze op de ontwerpbegroting bij de
gemeenteraden respectievelijk Provinciale Staten.
Door u nu al te informeren, wordt u tijdig in positie ingebracht voor het indienen
van zienswijze(n) op de ontwerpbegroting die gebaseerd is op de
uitgangspunten in de Kadernota’s 2017.
Kernboodschap

1. De situatie bij de ODZOB en ODBN is niet vergelijkbaar met de actuele
situatie waarin de OMWB zich bevindt.
Uit de Kadernota’s blijkt dat de omgevingsdiensten in de regio’s Zuidoost en
Noord zich in een beduidend stabielere situatie bevinden dan het geval is in
Midden-West. De problemen in die regio staan echt op zichzelf.
De provincie probeert, waar mogelijk, te sturen op samenwerking tussen de
drie omgevingsdiensten. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT en P&O.

2. De ODZOB en ODBN hebben enkele overeenkomstige kaders benoemd.
Enkele thema’s, zoals het verdienmodel van de omgevingsdiensten en de
voorbereidingen op de Omgevingswet, komen aan bod in beide Kadernota’s.
Een nieuw verdienmodel moet bijdragen aan het ontzorgen van deelnemers en
zou de focus op de kwaliteit van de producten van de omgevingsdiensten
moeten ondersteunen. De provincie kijkt hier met belangstelling naar uit.
De provincie werkt al enige tijd intensief samen de omgevingsdiensten ter
voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet (en zal dit de komende tijd
voortzetten).
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3. Risicomanagement krijgt aandacht die het verdiend.
Beide kadernota’s besteden aandacht aan risicomanagement. De ODZOB is
daarin al ver gevorderd. De aanpak in Zuidoost op dit onderwerp geeft
vertrouwen. De ODBN gaat nu ook doorpakken op dit thema: er wordt een
start gemaakt met het opstellen van een uitgewerkt risicoprofiel. De provincie
ondersteunt dit initiatief van harte.
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4. Financiële ontwikkelingen ODZOB.
De Kadernota van de ODZOB zoomt in op diverse financiële ontwikkelingen.
Men geeft aan geen mogelijkheden te zien om de kosten verder te reduceren.
Wel leeft de verwachting dat er efficiëntie kan worden bereikt door slimmer
samen te werken. Hierdoor worden dezelfde producten of outcome geleverd
met minder uren. Dit levert voor de provincie geen principiële bezwaren op.
Dit ligt overigens anders voor garantiesalarissen van de voormalige SREmedewerkers. De dienst wil deze kosten onderdeel laten uitmaken in het
gemiddeld uurtarief. De provincie is het er niet mee eens dat dergelijke kosten
op alle deelnemers van de ODZOB worden afgewenteld.

5. De provincie ontwikkelt zelf nieuwe toetsingskaders
Naast de Kadernota’s van de omgevingsdiensten heeft de provincie ook haar
eigen uitgangspunten vastgesteld die als basis dienen voor de op te stellen
zienswijzen op de ontwerpbegrotingen. Deze uitgangspunten zijn opgesteld in
2012 (bij de oprichting van de omgevingsdiensten) en zijn toe aan een
actualisatie. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Het is de bedoeling dat de
ontwerpbegrotingen 2017 van de omgevingsdiensten worden getoetst aan de
nieuwe provinciale uitgangspunten.
Vervolg
Op het moment dat de ontwerpbegrotingen worden voorgelegd aan de
deelnemers van de Gemeenschappelijke regelingen zullen uw Staten in positie
worden gebracht om zienswijzen uit te brengen op de begrotingen van de drie
omgevingsdiensten.
Bijlagen
1. Kadernota ODBN 2017
2. Kadernota ODZOB 2017
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