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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Op 5 december 2017 ontving de provincie van het Dagelijks Bestuur van de
ODZOB de kadernota 2019. Deze is gericht aan de raden en staten van de
deelnemende partijen. Als bijlage treft u deze kadernota aan.
Aanleiding
Voorafgaand aan het opstellen van een nieuwe ontwerpbegroting stelt het
Dagelijks Bestuur de beleidsmatige en financiële kaders beschikbaar aan de
deelnemers. Deze kaders, ook wel aangeduid als de kadernota, geven de
ontwikkelingen aan waar de ODZOB rekening mee houdt.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat deze kaders
uiterlijk op 15 april voorafgaande aan het jaar waar de kaders betrekking op
hebben beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers van een
gemeenschappelijke regeling. In de regio Zuidoost-Brabant hebben vier
regelingen (te weten: Veiligheidsregio, GGD, Metropool Regio Eindhoven en
ODZOB) deze termijn vervroegd en vastgesteld op 31 december.
Bevoegdheid
Anders dan bij de ontwerpbegroting het geval is, bestaat bij de kadernota geen
zienswijzeprocedure waarin de deelnemers gevraagd wordt om te reflecteren
op het door de omgevingsdienst opgestelde document.
De ontvangen kadernota is op 23 november 2017 vastgesteld door het
Algemeen Bestuur van de ODZOB. Gedeputeerde Van den Hout maakt
onderdeel uit van dit bestuur. De GR-deelnemers hoeven de kadernota niet vast
te stellen. Om Provinciale Staten op de hoogte te houden van relevante
ontwikkelingen in het VTH-domein is de voorliggende Statenmededeling
opgesteld (VTH = vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Kernboodschap
De ODZOB geeft aan dat bij het stellen van prioriteiten en definiëren van
ambities zij volgend is op de prioriteiten van de deelnemers. Hierbij wordt
expliciet verwezen naar het provinciaal bestuursakkoord 2015-2019.
De ODZOB maakt een onderscheid tussen beleidsmatige en financiële kaders.
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Als belangrijke beleidsmatige kaders worden genoemd:
 Wet VTH en Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) VTH
 De Omgevingswet
 Klimaat en energie
 Zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid
 Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeente
Deze beleidsmatige kaders sluiten aan bij de provinciale ambities voor deze
thema’s. Het gaat hierbij niet om ontwikkelingen die rechtstreeks door de
ODZOB worden geïnitieerd.
Als relevante financiële kaders worden genoemd:
1. Meerjarig perspectief
2. Collectieve taken en intensiveringsbudget
3. Tariefontwikkeling
Deze financiële kaders sluiten aan bij de provinciale kaders voor de begrotingen
van de omgevingsdiensten. Deze hebben een directe impact op de financiële
positie van de provincie Noord-Brabant.
Consequenties
1. Meerjarig perspectief
De ODZOB verwacht in 2019 een hoger omzetvolume ten opzichte van de
begroting 2018, hierbij gaat het om een verwachte toename van circa € 1,4
miljoen. Het provinciale aandeel hierin bedraagt circa € 0,9 miljoen; het
hoofdbestanddeel hiervan is het gevolg van de concentratie van de provinciale
watertaken bij de ODZOB. Deze centralisatie vangt aan per 2018, maar was
nog niet opgenomen in de begroting van de ODZOB, omdat ten tijde van de
vaststelling van de ODZOB-begroting de financiële gevolgen van de
centralisatie nog niet volledig in beeld waren.
2. Collectieve taken en intensiveringsbudget
Het AB van de ODZOB heeft op 23 november 2017 ingestemd met het
samenvoegen van de programma’s collectieve taken, intensiveringsbudget,
Samen Sterk in Brabant en Agrofood tot één budget voor collectieve taken. Al
deze activiteiten betreffen projecten die voor de gezamenlijke deelnemers
uitgevoerd worden en die als kenmerk hebben dat ze de ODZOB verder
moeten brengen dan louter het in stand houden van het “bestaande”. Om het
Algemeen Bestuur voldoende zicht en grip te geven op de activiteiten die vanuit
het nieuwe budget Collectieve taken worden uitgevoerd, wordt hiervoor in de
begroting 2019 een apart programma opgenomen.
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3. Tariefontwikkeling
De ODZOB hanteert als uitgangspunt dat de tarieven kostendekkend zijn en dat
in 2019 geen exploitatietekort of -overschot wordt gerealiseerd. Mocht in de
loop van het uitvoeringsjaar een overschot worden verwacht dan zal, conform
de financiële verordening van de ODZOB, dit leiden tot een hercalculatie van
de tarieven (en een daaruit voortvloeiende bijstelling van deze tarieven).
De ODZOB presenteert een gewogen kostenindexatie van 2,5%.
Een vergelijkbare indexering zal naar verwachting in de begroting 2019
worden gepresenteerd.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevrouw M.J. van den Dries, (073) 680 83 33,
mvddries@brabant.nl, programmamanager Omgevingsrecht
Opdrachtnemer: de heer A. Casarotto, (073) 681 25 95,
acasarotto@brabant.nl, accountmanager ODZOB
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