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De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone
en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst

“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
De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht
en handhaving en Duurzame en ruimtelijke ontwikkeling. De VTH-taken van de ODBN komen voort uit wetten op het gebied van milieu,
groen, bouwen en wonen. Om de uitvoeringspraktijk mee te laten
bewegen met de snel veranderende samenleving richt de ODBN zich
ook op ontwikkeling, advies en innovatie. Alle handelingen van de
medewerkers hebben tot doel om de missie te realiseren. Dit alles
gebeurt vanuit drie kernwaarden:
• Kwaliteit: uitvoering van VTH-taken volgens wettelijke en kwaliteitscriteria
• Klantgericht: een vanzelfsprekende uitvoeringsrelatie met de
deelnemende gemeenten en provincie gericht op het goed bedienen van burgers en bedrijven
• Kosten: kostenefficiënte taakuitvoering

Visie 2020

De in voorbereiding zijnde Omgevingswet biedt in 2020 het integrale, wettelijke kader waardoor de gemeenten, provincie en ODBN
vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Binnekort wordt deze
ontwerpwet voor advies voorgelegd aan de Tweede kamer. Ook de
agrarische betekenis van de regio bindt de partijen. Noord(oost)
Brabant behoort in 2020 tot de meest innovatieve en duurzame
agrofoodregio’s van Europa. De ODBN draagt daar als kenniscentrum
voor landbouw en groene wetgeving aan bij. Gemeenten en provincie voelen zich in 2020 als ‘aandeelhouder’ duurzaam betrokken
bij en verantwoordelijk voor de ODBN. De lijnen tussen bestuurders,
managers en medewerkers van de organisaties zijn kort. De ODBN
richt zich op samenwerking binnen de eigen organisatie en met de
gemeenten, de provincie en relevante organisaties.

Met deze informatiebrief
informeren wij u graag over
de ontwikkelingen rondom
de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN). Het is de tweede
informatiebrief, in december
2013 hebben wij de eerste
verstuurd. Wij zullen u in 2014
zo’n vier 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 nemen wij u nog even
kort mee naar de oprichting
van de ODBN. We schetsen
de koers die nu is uitgezet.
Vervolgens krijgt u van ons
de stand van zaken op het
gebied van de opbouw en
ontwikkeling en de financiën.
Tot slot praten we u graag bij
over wat de ODBN doet aan de
hand van twee voorbeelden:
aanpak van XTC-dumping en
vergunningverlening bij AFB.

Financiële stand van zaken

Jaarrekening 2013
Het jaar 2013 is in administratief opzicht een complex jaar geweest.
Tot en met 30 september is de exploitatie gevoerd voor rekening en
risico van de deelnemers aan het RMB, een gemeenschappelijke regeling van 13 Noordoost-Brabantse gemeenten. Vanaf 1 oktober is de
exploitatie gevoerd voor rekening en risico van de deelnemers aan
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de ODBN. De administratie moest dus worden omgebouwd om de
inrichting gelijk te trekken aan de begrotingsindeling van de ODBN.
Een complex en tijdrovend karwei. Het voorlopige exploitatieresultaat bedraagt (na reguliere onttrekkingen en dotaties aan reserves)
€ 1.137.000,00 voordelig. Het resultaat is als volgt opgebouwd:
Saldo bedrijfsvoering
Saldo collectieve taken
Bestuurscommissie Afvalinzameling
Regionaal Samenwerkingsbudget
Totaal

- € 21 000,€ 55.600,€ 1.016.600,€ 85.900,€ 1.137.100,		
Het voorlopige exploitatieresultaat is voor de ODBN als totaal. Het
zijn de cijfers over geheel 2013 waarbij nog geen uitsplitsing is gemaakt naar de periode tot 1 oktober 2013 en de periode na 1 oktober 2013. Het Regionaal Samenwerkingsbudget komt voort uit de
samenwerking tussen de 13 Noordoost-Brabantse gemeenten. Taken
die de Bestuurscommissie Afvalinzameling uitvoert, doet zij voor de
vijf gemeenten van het Land van Cuijk en voor de gemeente Boekel.
Kadernota 2015
In de Kadernota worden de inhoudelijke en financiële uitgangspunten beschreven voor de begroting van 2015. De deelnemers vinden
in meerderheid dat in 2017 een bezuinigingstaakstelling van 9% ten
opzichte van 2014 gerealiseerd moet worden. Door het Algemeen
Bestuur (AB) is dan ook besloten om deze taakstelling mee te geven
aan het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB heeft wel de opdracht gekregen om zorgvuldig te bekijken hoe deze taakstelling gerealiseerd kan
worden door nadrukkelijk te kijken naar de fasering en opbouw in
de komende jaren. Daarbij is het belangrijk om voldoende ruimte te
krijgen in de eerste periode om de organisatie op te bouwen en om
te zorgen dat kwaliteitsniveaus worden gerealiseerd. Het DB is ook
verzocht om het inverdienen van de aanloopkosten zo snel mogelijk
te realiseren. Het DB zal zo snel mogelijk de betekenis van dit besluit
verwerken in een voorstel voor de begroting 2015.

De rol van de ODBN bij het aanpakken van XTC-dumping

Het project Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB) beoogt het
buitengebied in de gehele Provincie Noord Brabant schoner en
veiliger te maken. Accenten hierbij zijn aanpak wildcrossen, stroperij
en afvaldumping. Er wordt intensief samengewerkt met de andere
Brabantse Omgevingsdiensten, Waterschappen, Terreinbeheerders,
zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap
en de Provincie Noord Brabant. De ODBN is projectleider en voert de
handhavingstaken uit.
Bij een verdachte situatie is een centraal klachtentelefoonnummer
beschikbaar waar meldingen kunnen worden gedaan. Daarnaast kan
natuurlijk 112 gebeld worden. De meldkamer beoordeelt dan welke
hulpdiensten nodig zijn en de ODBN kan ad hoc benaderd worden
voor assistentie of advies met betrekking tot het milieu. In geval van
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een geconstateerde XTC-dumping kan SSiB ondersteuning geven
aan de getroffen gemeente of landgoedeigenaar (als zij is aangesloten als deelnemer bij SSiB, nog niet iedere gemeente neemt deel). Zo
heeft SSiB onlangs een coördinerende rol gespeeld bij een grote XTCdumping in de gemeente Landerd. In samenspraak met de andere
twee omgevingsdiensten in Noord-Brabant (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) wordt
de aanpak van een XTC-dumping in de naaste toekomst verbeterd
door het hanteren van een vast protocol.
Als de gemeente aangesloten is bij SSiB is het team van SSiB 24/7
zichtbaar in het buitengebied en actief met surveillance en gerichte
acties en actiedagen. Door de grote gebieds- en wetskennis en de inzetbaarheid van een groot netwerk kan SSiB opvallende en verdachte
situaties snel opmerken en opschakelen om de gewenste follow up
in gang te zetten. De pakkans en de pakkansbeleving wordt zo vergroot en versterkt.

Vergunningverlening bij AFB

AFB is een bedrijf dat smaakverbeteraars voor huisdiervoeders
ontwikkelt, produceert en verkoopt. AFB, voorheen gevestigd in
Groningen, heeft een kavel verworven op het industrieterrein Vorstengrafdonk in de gemeente Oss waarvoor indertijd de benodigde
vergunningen zijn afgegeven.
Zoals wel vaker het geval is, ontstaan bij de verdere uitwerking van
de bouwplannen en zelfs tijdens de bouw gewijzigde inzichten bij
de uitvoering daarvan. Gevolg hiervan is dat de verleende vergunning dan toch nog moet worden aangepast. Zo ook in het geval van
AFB. Om die reden heeft, aan de hand van een conceptaanvraag,
vooroverleg met de casemanager van de gemeente Oss, de brandweer en de vergunningverlener van de ODBN plaatsgevonden. De
bedoeling van zo’n overleg is om de inhoud en de planning van de
in te dienen vergunningaanvraag te bespreken. De ODBN heeft bij
dit overleg de relevante milieuaspecten (denk hierbij aan afvalwater,
afvalstoffen, bodem, energie, brandveiligheid, geluid en lucht) met
AFB afgestemd. Vervolgens is de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Oss ingediend.
De casemanager van de gemeente coördineert de verschillende onderdelen (bouwen, bestemmingsplan, milieu enz.) van de aanvraag.
De ODBN adviseerde in dit geval de casemanager over het onderdeel
milieu. Dit betekent dat de aanvraag is getoetst aan de geldende
milieuwet- en regelgeving . Bij AFB is de emissie van fijnstof en stikstofoxide getoetst (Europees), en ook de aspecten geur- en geluidoverlast (lokaal) zijn aan de orde geweest. Tot slot is door de ODBN
de ontwerpbeschikking in concept opgesteld. De casemanager
heeft dit concept aangevuld met het bouwdeel en vervolgens in de
gemeentelijke organisatie in procedure gebracht.

De volgende keer

In de eerstvolgende
informatiebrief presenteren we
u graag het nieuwe Algemeen
Bestuur van de ODBN. Naar
verwachting kunnen wij dan
ook het jaarverslag 2013 en de
begroting 2015 van de ODBN
toelichten. 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
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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