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Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving

Het plan van aanpak 2015-2016 “Samen werken aan een schone en
veilige leefomgeving, nu en in de toekomst” dat is opgesteld, staat
in het teken van het ordenen van alles wat in 2014 is bedacht om
de visie 2020 te realiseren. De focus komt de komende twee jaar te
liggen op het op orde maken van de basis.
THEMA: SAMENWERKING OP ORDE
Bijeenkomst: Samen aan de slag
Als vervolg op de bijeenkomst ‘Bouwen aan een gezamenlijke
toekomst’ op 11 mei 2015 gaan we op maandag 26 oktober 2015
samen met de Provincie Noord-Brabant aan de slag. We denken
samen na over diverse thema’s die voor de provincie belangrijk
zijn en waaraan de ODBN een goede bijdrage kan leveren. Alle
medewerkers van de ODBN die werkzaamheden verrichten voor de
Provincie Noord-Brabant zijn van harte welkom. Ook medewerkers
van de Provincie Noord-Brabant op het gebied van milieu, landbouw,
natuur en vergunningen, toezicht en handhaving zien we graag
terug tijdens deze middag.

Met deze informatiebrief
informeren wij u graag over
de ontwikkelingen rondom
de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN). Het is de derde
informatiebrief van dit jaar. Wij
zullen u in 2015 ieder kwartaal
op deze manier informeren.
Hiermee hopen wij u voldoende
op de hoogte te houden van
de zaken die spelen rondom de
ODBN.

In deze informatiebrief

Er wordt nog steeds hard
gewerkt aan de bouwstenen
uit het Plan van aanpak “Samen
werken aan een schone en
veilige leefomgeving, nu en in
de toekomst”. Daarover praten
we u graag bij. Daarnaast geven
we u een beknopt overzicht van
de halfjaarcijfers en brengen we
bij u de inwerkingtreding van
de PAS en de stoppersregeling
onder de aandacht.

THEMA: TRANSPARANTE EN FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE OP ORDE
Jaarverslag 2014
Het eerste jaar van de Omgevingsdienst Brabant Noord is volbracht.
Een jaar met een nieuwe start, met veel werk, nieuwe ontwikkelingen
en hardwerkende medewerkers. Een eerst jaar waarin veel gedaan is
om de basis op orde te krijgen en waarin we direct aan de slag zijn
gegaan voor onze deelnemers. Ook een jaar waarin nog niet alles
altijd goed ging. Dit eerste jaar is in beeld gebracht in een digitaal
jaarverslag. U bekijkt het jaarverslag op www.odbn.nl/jaarverslag
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THEMA: BEMENSING OP ORDE
Evaluatie proeftuin Sturing en organisatiestructuur
In de informatiebrief van juni heeft u kunnen lezen dat we de
organisatie tijdelijk anders hebben ingericht. Deze tijdelijk
nieuwe manier van sturing is geevalueerd. Ook de leden van het
OpdrachtGevers Platform (OGP) is gevraagd naar hun ervaringen met
deze verandering. De OGP-ers die uit een gemeentelijke organisatie
komen, ervaren dat de veranderingen in organisatiestructuur en
sturing vruchten afwerpt. Er is vaker contact tussen medewerkers
en het wordt als een groot voordeel ervaren dat er een paar vaste
gezichten zijn die fungeren als aanspreekpunt. De uitvoerende
medewerkers van de ODBN zijn dichter bij de deelnemer komen te
staan. De Provincie kijkt neutraal aan tegen de veranderingen in de
organisatiestructuur en sturing binnen de ODBN. De samenwerking
met de ODBN verliep voorheen goed en verloopt nog steeds goed.

De PAS in werking getreden

Op woensdag 1 juli is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
in werking getreden. Het programma koppelt het uitgeven van
economische ontwikkelingsruimte aan het beschermen van
waardevolle natuur. Aan de basis ligt Europese wetgeving die
Nederland verplicht om Natura 2000-gebieden in gezonde staat te
houden. Lees meer op:
www.odbn.nl/nieuws/5061-de-pas-in-werking-getreden

De volgende keer

Ook in de volgende
informatiebrief geven we u
inzicht in de voortgang van
het Plan van aanpak “Samen
werken aan een schone en
veilige leefomgeving, nu en in
de toekomst”. Daarnaast gaan
we in op de begroting 2016 en
de jaarrekening 2014. Beide
worden in het AB van oktober
vastgesteld. Ook het Programma
Collectieve Taken van 2016 komt
aan bod.
Heeft u onderwerpen die u graag
terugleest in deze informatiebrief
dan kunt u die aandragen. Stuurt
u hiervoor een e-mail naar
communicatie@odbn.nl

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ODBN
dan verwijzen wij u graag naar
onze website: www.odbn.nl
Tevens zijn wij graag bereid
om in uw vergadering met u te
spreken over onderwerpen die
de ODBN aan gaan, indien u dat
op prijs stelt.
Postadres
Postbus 88
5430 AB Cuijk

Stoppersregeling

Agrarische bedrijven moeten voldoen aan het Besluit Huisvesting.
Voor bedrijven die daar niet aan kunnen/willen voldoen is er een
stoppersregeling. Bedrijven die hebben aangegeven in 2020 te
stoppen met hun bedrijfsactiviteit kunnen gebruik maken van deze
stoppersregeling. Een kleine groep bedrijven voldoet nog niet
aan het Besluit huisvesting en heeft tot nu toe nog geen gebruik
gemaakt van de stoppersregeling. Het gaat om bedrijven die al dan
niet in 2020 willen stoppen. Deze bedrijven kunnen alsnog gebruik
maken van de stoppersregeling, maar moeten dan wel aan een
aantal randvoorwaarden voldoen. Lees meer op:
www.odbn.nl/nieuws/6063-stoppersregeling

Bezoekadressen
Victorialaan 1 b-g
5213 JG ‘s-Hertogenbosch
Gildekamp 8
5431 SP Cuijk
Contactgegevens
www.odbn.nl
info@odbn.nl
(0485) 338 300
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