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De leden van Provinciale Staten

Geachte Statenleden,

Kopie aan

Gedeputeerde Staten
Contactpersoon

Op vraag vanuit uw Staten is door mij op 13 november 2015 een toezegging
gedaan, die luidt als volgt:

M.J. van den Dries
Telefoon

(073) 680 83 33

I.o.m. met de minister I&M gaan voor een pilot en evaluatie van de
omgevingsdiensten.
De toezegging is gedaan op een vraag van een van uw leden, de heer Van
Gruijthuijsen (VVD), n.a.v. een passage in het bestuursakkoord over
omgevingsdiensten. Ik heb toen gemeld dat ik schriftelijk hierop zou terugkomen.
De desbetreffende passage is opgenomen in hoofdstuk Brabant Bestuurt en luidt als
volgt:

Het functioneren van de omgevingsdiensten is een voortdurend punt van zorg.
Vooruitlopend op een mogelijke evaluatie van het Rijk, dringen wij er bij de minister
op aan om Brabant te zien als pilot voor vernieuwing.
Deze passage is opgenomen in het bestuursakkoord in een periode van bestuurlijke
onrust bij de omgevingsdiensten. Er werd toen overwogen een vierde directeur bij
de Brabantse Omgevingsdiensten aan te stellen die aandacht kon hebben voor de
samenwerking tussen de diensten.
Sindsdien zijn veel zaken in gang gezet.
Bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant is op het eerder afgesproken moment de
tweehoofdige directie afgebouwd naar een éénhoofdige directie en is Marloes
Tolsma benoemd.
In twee diensten is gedwongen afscheid genomen van de directeur. In Brabant
Noord is inmiddels een nieuwe directeur benoemd in de persoon van Jan Lenssen. In
Midden-West Brabant is een interim directeur, Yvonne van Delft, aangesteld.
Binnenkort wordt daar de benoeming van een definitieve kandidaat verwacht. Bij de
OMWB heeft ook een wisseling in het bestuur plaatsgevonden met het terugtreden
van de oude voorzitter, Fons Naterop, de tijdelijke waarneming door ongetekende.
En tenslotte door de keuze van Paul Depla als nieuwe voorzitter.

Email

mvddries@brabant.nl

De voorzitters van de drie omgevingsdiensten hebben inmiddels zelf een visie
geformuleerd op de samenwerking tussen de diensten.
Belangrijk voor de aard van de samenwerking is dat de omgevingsdiensten
grotendeels congruent aan elkaar zijn. Zij hebben in grote lijnen dezelfde structuur
en bieden een grotendeels identiek basistakenpakket aan. Omdat ze dit takenpakket
in drie verschillende afgebakende regio’s uitvoeren, is er geen sprake van
concurrentie. Voor verzoektaken wordt dezelfde gebiedsafbakening gehanteerd. Bij
ongedeelde taken van de provincie, zoals BRZO, groene wetten of bodem- en
watertaken, werken de diensten Brabantbreed en zijn er onderlinge afspraken. Deze
congruentie betekent dat de samenwerking is gericht op:
1.
Gezamenlijk acteren
2.
Producten en diensten
3.
Bedrijfsvoering
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Verder zijn er ook vijf prioritaire projecten benoemd waarop de samenwerking
concreet gestalte krijgt.
1. Gezamenlijke opdrachten. De omgevingsdiensten hebben ervaring
opgedaan met het uitvoeren van gezamenlijke projecten in opdracht van de
provincie De diensten willen deze aanpak continueren en uitbreiden, als
vliegwiel voor innovatie en samenwerking.
2. Ontwikkeling provinciebrede verzoektaken. Er is noodzaak om de door
eigenaren ingebrachte overhead kostendekkend te maken. Dit kan door in
goed overleg aanvullende verzoektaken te ontwikkelen, waardoor de
diensten meer toekomstbestendig worden. In vervolg op SSiB en de
Brabantbrede meldkamer worden nieuwe producten ontwikkeld, zoals
verbrede aanpak urgentieteams en casemanagement. Deze producten
worden provinciebreed aangeboden aan provincie en (gezamenlijke)
gemeenten.
3. Voorbereiding invoering Omgevingswet. Naast medewerking aan de
provinciale voorbereiding op de Omgevingswet (adviesrol) ook binnen
Noord-Brabant: ondersteunen, mee organiseren van gezamenlijke
voorbereiding van de overheden en de diensten op de Omgevingswet.
4. Dialoog governance Omgevingsdiensten. Gezamenlijke analyse van het
speelveld en de rol van partijen hierin, dat is ontstaan met de vorming van
de diensten.
5. Samenwerking ICT. De drie omgevingsdiensten hebben uitgesproken
intensiever te willen samenwerken op het terrein van informatietechnologie.
Gestart is met visievorming, vertaling naar IT-architecturen, ontwikkelpad/scenario’s en plan van aanpak. Ook moet worden geanticipeerd op
toekomstige landelijke ontwikkelingen (digitalisering in het kader van de
Omgevingswet). Tegen deze achtergrond willen de diensten gezamenlijk in
overleg met de provincie en (doen) onderzoeken op welke onderwerpen
samenwerking zinvol en haalbaar is.
Ik constateer dat de samenwerking op deze prioriteiten wordt vormgegeven.
Door de samenloop van deze twee bovenstaande bewegingen is er geen behoefte
meer aan een pilot gericht op de samenwerking.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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Johan van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
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