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Op 25 oktober 2017 werd in het gemeen
tehuis van Drimmelen een vergadering
gehouden van het algemeen bestuur van
de OMWB. Het algemeen bestuur besloot
in te stemmen met het continueren van de
activiteiten in het kader van het project
"Samen Sterk in Brabant (SSiB)" voor de
jaren 2018 tot en met 2020. Ook werd
besloten kennis te nemen van 2e Burap
2017 en werd ingestemd met de 4e begro
tingswijziging 2017. Na afloop van de for
mele vergadering werd van gedachten
gewisseld over een aantal ontwikkelingen
binnen het agrarische domein.
Samen Sterk in Brabant (SSiB)
Sinds januari 2016 is het project SSiB in alle
gemeenten van de provincie Noord-Brabant
actief. SSiB is een provinciebreed programma,
dat door de inzet van een netwerk van profes
sionals op het gebied van toezicht en handha
ving bijdraagt aan het verbeteren van de kwali
teit van het buitengebied in Noord-Brabant. De
missie is om het buitengebied schoner en veili
ger te maken en te houden.

Samen Sterk
in Brabant
Zowel voor 2016 als 2017 besloot het algemeen
bestuur deel te nemen aan het project en de
financiering daarvan te laten plaatsvinden door
een verhoging van het budget voor de uitvoe
ring van collectieve taken. Omdat een aantal
gemeenten zich bij de besluitvorming in 2017
kritisch uitsprak over nut en noodzaak van het
project werd toegezegd dat een belevingson
derzoek zou worden uitgevoerd en dat onder
andere op basis van de resultaten van dat on
derzoek een besluit genomen zou worden voor
de jaren 2018 tot en met 2020.
Het belevingsonderzoek is uitgevoerd en met
een voorstel tot het continueren van het project
voorgelegd aan het algemeen bestuur van 25
oktober jl. Het algemeen bestuur heeft met het
voorstel ingestemd. Wel werd nadrukkelijk
gevraagd om nog meer te werken aan een
vergroting van het draagvlak door de communi
catie over de resultaten van het project te ver
beteren en te zorgen voor een betere samen
werking tussen de medewerkers van het SSiBproject en de gemeentelijke functionarissen.
Het dagelijks bestuur heeft toegezegd daaraan

pagina 1 van 2

tömgevings dienst "ï

te werken en de resultaten van het project
periodiek terug te koppelen richting het alge
meen bestuur .
2e Burap 2017 en 4e begrotingswijziging
2017
De 2e bestuursrapportage over de periode van
1 januari tot 1 september 2017 werd door het
algemeen bestuur voor kennisgeving aangeno
men. Deze 2e Burap gaat uit van een positief
resultaat over 2017 van circa 2,5 miljoen Euro.
De reguliere bedrijfsvoering levert naar ver
wachting een saldo op van 1,5 miljoen Euro.
Bijna 1 miljoen Euro is een gevolg van nog niet
gerealiseerde investeringen. Het gaat hierbij
vooral om ICT-investeringen, die door een te
volgen aanbestedingsprocedure pas in 2018
gerealiseerd kunnen worden, terwijl die inves
teringen voorzien waren in 2017.
De uiteindelijke besluitvorming over de be
stemming van een positief exploitatieresultaat
vindt plaats bij het vaststellen van de jaarreke
ning 2017.
Op basis van de resultaten uit de 2e Burap
werd door het algemeen bestuur besloten de 4e
begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
Afscheid Wim Luijendijk
Aan het einde van de vergadering van het al
gemeen bestuur van 25 oktober jl. werd af
scheid genomen van de heer Wim Luijendijk als
vertegenwoordiger
van de gemeente
Loon op Zand in het
algemeen bestuur
van de OMWB.
De heer Luijendijk
heeft vanaf de start
van de OMWB in
2013 zitting in het
algemeen bestuur.
Bestuursvoorzitter Paul Depla prees de heer
Luijendijk om de verbindende rol, die hij in al
die jaren heeft gespeeld. Met name in de perio
de, dat de OMWB zwaar onder druk stond van
wege de financiële situatie waarin de dienst
verkeerde zorgde hij voor rust en verbinding
tussen de deelnemers. Ook het feit, dat hij
gefocust bleef op de inhoud van het werk van
de OMWB werd in waarderende woorden uitge
sproken.

Ontwikkelingen in het agrarisch domein

Aansluitend op de vergadering van het alge
meen bestuur werd ingegaan op een aantal
ontwikkelingen in het agrarisch domein.
De gedeputeerde, de heer J. van den Hout gaf
vanuit bestuurlijk perspectief een toelichting op
al die actualiteiten. Hij ging daarbij met name
in op:
. het project "Intensivering project veehoude
rijen" met als doel om binnen 3 jaar alle
veehouderijen in Noord-Brabant op uniforme
wijze te controleren;
. het rapport "Toezicht emissies veehouderij
en", waarin werd aangegeven hoe het is ge
steld met het toezicht dat gemeenten uitvoe
ren op de naleving van vergunningen;
. de aanpak die de provincie voorstaat om de
transitie naar duurzame veehouderijen te re
aliseren;
. de ondersteunende maatregelen die de pro
vincie heeft getroffen om al deze ontwikke
lingen te faciliteren.
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De heer N. van Mourik, directeur van de OMWB
presenteerde de rol van de OMWB als het gaat
om het uitvoeren van al deze maatregelen. Met
name het uitvoeren van het project "Intensive
ren toezicht en handhaving veehouderijen"
heeft grote gevolgen.
Als de gemeenten massaal gaan meedoen aan
het project (deelname is namelijk niet ver
plicht), dan heeft dat tot gevolg, dat de OMWB
de werkzaamheden zal moeten uitvoeren met
betrekking tot de veehouderijen die onder het
basistakenpakket vallen. Op grond van het
Besluit Omgevingsrecht (BOR) is de uitvoering
van deze werkzaamheden namelijk wettelijk
aan de Omgevingsdiensten opgedragen. Dat
betekent een forse capaciteitsuitbreiding van de
OMWB.
Per brief is kort na de vergadering van 25 okto
ber jl. aan de gemeenten medegedeeld met
welke inzet door de OMWB voor de betreffende
gemeente rekening gehouden moet worden.

