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Aanleiding

“Een vuurwerkramp zoals in Enschede; dat nooit meer!”
Dit gevoel is de aanleiding geweest voor het hervormen van het
stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in Nederland. De brand bij Chemie Pack in Moerdijk van begin 2011 heeft
de noodzaak daarvan nog eens onderstreept. Doel van deze hervormingen is het toenemen van de kwaliteit van VTH-taken, zodat onze
leefomgeving veiliger wordt en de procedurelast voor burgers en
bedrijven afneemt. Daartoe zijn er 28 omgevingsdiensten landsdekkend opgericht waarin gemeenten en provincies participeren.

Missie ODBN voor de regio

De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht
en handhaving en Duurzame en ruimtelijke ontwikkeling. De ODBN
heeft als doel om de taken professioneel, doelmatig en volgens landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria en vanuit een dienstverlenend
oogpunt te vervullen. In de basis is de ODBN opgericht om, door een
bundeling van de aanwezige expertise op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving, te komen tot een beter kwaliteit.
Op die manier moeten genoemde grootschalige incidenten worden
voorkomen.

Met deze informatiebrief
informeren wij u graag over de
Omgevingsdienst Brabant Noord
(ODBN). Wij zullen u in 2014
zo’n zes keer 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

Allereerst een stukje achtergrond
over de oprichting van de ODBN.
Vervolgens een korte schets van
de stand van zaken.

In de missie van de ODBN vertaalt zich de taak van de Omgevingsdienst als volgt:
“De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar
bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor
burgers en bedrijven in Brabant Noord.”

De organisatievorm

De ODBN is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten in
Brabant Noord en de Provincie Noord-Brabant, die op 22 april 2013 is
ondertekend. Een wethouder of burgemeester van iedere gemeente
is lid van het Algemeen Bestuur, evenals een gedeputeerde van de
Provincie Noord-Brabant. Uit het midden van het Algemeen Bestuur
wordt een Dagelijks Bestuur gekozen van vijf leden: een namens de
provincie, een namens de steden boven de 70.000 inwoners, een namens de regio de Meierij, een namens de regio AS50 en een namens
de regio Land van Cuijk. Bij de oprichting zijn overigens zeven leden
in het Dagelijks Bestuur benoemd om de oprichting van de ODBN te
begeleiden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zal dat
worden teruggebracht tot vijf leden.
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Dagelijks Bestuur:
De heer H. Hoeksema, wethouder gemeente Oss (voorzitter)
De heer M. Delhez, wethouder gemeente Uden
De heer J. van den Hout, gedeputeerde provincie Noord – Brabant
De heer P. Maas, burgemeester gemeente Sint Oedenrode
De heer J. Hoskam, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch
De heer G. Stoffels, wethouder gemeente Cuijk
De heer P. van de Wiel, wethouder gemeente Boxtel
De heer J. Cremers, directeur ODBN (secretaris)

Stand van zaken

Per thema geven we weer wat de stand van zaken op dit moment is.
Financiën
De begrotingen voor 2013 en 2014 zijn door het Algemeen Bestuur
goedgekeurd in de vergadering van 31 oktober 2013. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 29 november 2013 is de financiële
tussenstand aan de orde geweest. Op basis van de cijfers tot en met
de eerste week van november en de verwachtingen voor de rest
van het jaar, wordt rekening gehouden met een nadelig saldo van
ongeveer € 135.000,00. Dit nadelig saldo wordt voor een groot deel
verklaard doordat de omgevingsdienst later van start is gegaan dan
gepland. Op 3 december 2013 is middels een brief de secretaris van
uw organisatie nader geïnformeerd over de achtergrond van deze
verwachting.
Personeel
De ODBN is op 1 oktober 2013 van start gegaan. Het personeel is
gestart op basis van een voorgenomen besluit tot plaatsing. Met de
latende organisaties (dit zijn de aangesloten gemeenten, provincie
en het RMB) zijn afspraken gemaakt over de periode totdat de besluiten tot plaatsing genomen kunnen worden. De definitieve plaatsing
van medewerkers vindt met ingang van 1 januari 2014 plaats.
Uitvoering taken
Vanaf 1 oktober 2013 zijn de taken die de aangesloten organisaties
bij de ODBN willen neerleggen, uitgevoerd onder de vlag van de
ODBN. Dit kan alleen het (wettelijk voorgeschreven) basistakenpakket zijn, maar ook kan uitbreiding met verzoektaken hebben plaatsgevonden. Daarnaast vindt nauw overleg plaats met uw organisatie
om te komen tot goede afspraken over het takenpakket in 2014. Een
specifiek punt van aandacht is daarbij de ICT structuur. Met name
de koppeling met gemeentelijke en provinciale systemen is nog niet
optimaal. Een werkgroep werkt aan een aanbeveling die voor ODBN
en deelnemers effectief en doelmatig is.

De volgende keer

In de eerstvolgende informatiebrief praten we u graag wat meer
bij over de inhoud. Wat doet de
ODBN nu precies? Voor wie doen
ze dat en hoe gaan ze te werk?

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

Samenwerking
Een cruciaal aandachtspunt bij de ontwikkeling van de ODBN is het
thema samenwerking. Hiervoor worden de komende tijd verschillende overlegstructuren ingericht. Het is daarbij de bedoeling om in
ieder geval op ieder niveau te komen tot adequate informatie uitwisseling, afstemming en uniformering.
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