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Nieuwe vorm informatiebrief raads- en statenleden

We hebben begrepen dat de huidige manier van verspreiden van
deze informatiebrief niet voor alle organisaties gebruikelijk dan
wel wenselijk is. Daarom kunt u zich voortaan op persoonlijke titel
abonneren op deze informatiebrief. Doet u dat via deze link:
www.odbn.nl/contact/informatiebrief-raads-en-statenleden
De informatiebrief zal in 2016 ook weer vier keer verschijnen.

Aanstelling interim directeur verlengd

Het Algemeen Bestuur heeft op woensdag 21 oktober 2015 besloten
om de aanstelling van Jan Dirk Nijkamp als interim directeur te
verlengen tot 1 juli 2016. Voor de periode van 1 januari tot 1 juli
wordt een aparte opdracht door het Dagelijks Bestuur bij Jan Dirk
neergelegd. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal van 2016 door
het DB gestart met het opstellen van een profiel voor een nieuwe
directeur.

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
Op maandag 26 oktober zijn medewerkers van de ODBN en
de provincie Noord-Brabant samen aan de slag gegaan met
het begrip verlengd provinciaal bestuur. Uit een twintigtal
competenties hebben de aanwezigen de vier belangrijkste gekozen:
omgevingsbewustzijn, kwaliteit, samenwerken en flexibiliteit. Ook
is gesproken over de komst van de omgevingswet in 2018 en over
intensieve veehouderij en mestverwerking, omdat dat onderwerpen
zijn die terugkomen in het bestuursakkoord van de provincie. We
kijken terug op een geslaagde middag waarin we samen op een
leuke manier hebben nagedacht over verlengd provinciaal bestuur!
Ook gedeputeerde Johan van den Hout was zeer tevreden.

Met deze informatiebrief
informeren wij u graag over
de ontwikkelingen rondom
de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN). Het is de vierde
en laatste informatiebrief
van dit jaar. Wij zullen u in
2016 wederom ieder kwartaal
informeren. Hiermee hopen wij
u voldoende op de hoogte te
houden van de zaken die spelen
rondom de ODBN.

In deze informatiebrief

Er wordt 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 weergave van
de BPO-speerpunten waar de
ODBN voor aan de lat staat en
brengen we bij u de voortgang
van Samen Sterk in Brabant
(SSiB) en het programma
Collectieve Taken onder de
aandacht.
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Eerder dit jaar hebben we dergelijke bijeenkomsten georganiseerd
voor gemeenten. Daarover hebben we u bericht in de informatiebrief
van juni 2015. Dat waren, net als deze, waardevolle en geslaagde
bijeenkomsten.
THEMA: TRANSPARANTE EN FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE OP ORDE
Financiële documenten vastgesteld
Op 16 december kwam het Algemeen Bestuur bij elkaar. Het AB heeft
de Jaarrekening 2014 en de Begroting 2016 vastgesteld. Tot deze
financiële documenten behoort ook de dekking voor de benodigde
investering voor de uitvoering van het plan van aanpak. Daarnaast is
besloten over de gunning voor een nieuwe accountant. Het Dagelijks
Bestuur heeft op 25 november ingestemd met de concept Kadernota
2017. Deze wordt ter informatie naar de deelnemers verzonden.
THEMA: BEMENSING OP ORDE
Aanpassing hoofdstructuur organisatie
Het Dagelijks Bestuur heeft op 25 november besloten de
hoofdstructuur van de organisatie aan te passen, waarbij zij
het positieve advies met voorwaarden van de OR hebben
overgenomen. Middels een proeftuin heeft de ODBN een nieuwe
organisatiestructuur getest. Deze nieuwe structuur is nu, met een
paar kleine aanpassingen, vastgesteld. De deelnemers hebben
ervaren dat de veranderingen in de organisatiestructuur vruchten
afwerpen. Er is vaker contact tussen medewerkers en het wordt als
een groot voordeel ervaren dat er vaste gezichten zijn die fungeren
als aanspreekpunt.

BPO speerpunten

Het BPO (Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht) is hét strategisch
platform waarin, gezamenlijk met betrokken partners, de aanpak van
Brabantbrede en regio-overstijgende thema’s in het omgevingsrecht
wordt bepaald. Het BPO heeft een aantal speerpunten vastgesteld.
De ODBN staat in 2016 voor drie van de acht speerpunten aan de
lat. Het gaat om “Transitie zorgvuldige veehouderij (TZV)”, “Samen
Sterk in Brabant (SSiB)” en “Verlagen stikstofdepositie in Natura
2000-gebieden”. Bestuurlijk trekker is in alle drie de gevallen Matthie
van Merwerode, bestuursvoorzitter van de ODBN en wethouder bij
de gemeente Uden.
Transitie zorgvuldige veehouderij (TZV)
In het Brabantberaad zijn in 2013 afspraken gemaakt om tot een
zorgvuldige veehouderij te komen in 2020. Dat betekent dat er
zoveel mogelijk in harmonie met de omgeving wordt geproduceerd
en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en
milieu. De gehele keten van producent tot consument heeft daarin
een rol. Om dat te bereiken wordt onder andere ingezet op het op
peil krijgen en houden van de deskundigheid van medewerkers van
gemeenten, waterschappen, provincie en omgevingsdiensten.
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Verlagen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden
Natura 2000-gebieden vormen samen met andere natuurgebieden in
Nederland een breed ecologisch netwerk. Een hoge stikstofdepositie
(voor het grootste deel afkomstig van ammoniak/vermesting)
vormt een bedreiging voor plantensoorten die afhankelijk zijn van
voedselarme omstandigheden. Hierdoor verdwijnen zeldzame en
weinig voorkomende soorten en breiden meer algemene soorten
zich uit. De resterende vegetatie gaat in kwaliteit achteruit en het
gebied verliest zijn natuurlijke kenmerken. Om dit proces te keren
is het zaak de stikstofdepositie terug te dringen. Hiervoor is goede
naleving van de regels die stikstofemissies moeten beperken
onontbeerlijk.

Samen Sterk in Brabant (SSiB)
Met een schoon en veilig buitengebied voor ogen, ging medio
2009 het eerste regionale Handhavingsteam Buitengebied aan
de slag. Binnen SSiB werken de Brabantse omgevingsdiensten,
Provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, waterschappen,
Openbaar Ministerie, politie en terreinbeheerders nauw met elkaar
samen. Via het speciale telefoonnummer en de ‘BuitenBeter app’
melden burgers en collega-handhavers dagelijks misstanden. Het
vergroten én versterken van het netwerk en het versterken van de
informatiepositie zijn belangrijke aandachtspunten in 2015.

SSiB Collectieve taak

Het Algemeen Bestuur van de ODBN heeft in zijn vergadering van
woensdag 21 oktober 2015 besloten om van SSiB een collectieve
taak te maken. Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst
Zuidoost Brabant (ODZOB) heeft op 26 november 2015 ook besloten
dat SSiB een collectieve taak wordt volgend jaar. Het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
beslist hier in zijn vergadering van januari 2016 over. Verder hebben
de drie waterschappen (Brabantse Delta, Aa en Maas en de Dommel)
aangeven in 2016 deelnemer te willen blijven. Staatsbosbeheer
Noord Brabant en Natuurmonumenten Noord Brabant blijven ook
deelnemer. Tot slot heeft de regionale eenheid van Politie Zeeland
West Brabant laten weten dat SSiB ook in 2016 kan rekenen op
hun bijdrage, in de vorm van 0,5 fte. De meest actuele kaart met
deelnemers kunt u raadplegen op www.odbn.nl/ssib
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Programma Collectieve Taken 2016

De ODBN voert voor de regio als geheel collectieve taken uit die de
kwaliteit en doelmatigheid van vergunningverlening, toezicht en
handhaving continu verbeteren. Het programmateam collectieve
taken heeft een spilfunctie in het ontwikkelen, delen en actualiseren
van kennis op dit gebied
De collectieve taken richten zich op drie pijlers:
1. Het bevorderen van de doelmatigheid van de VTH-taakuitvoering
2. Het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de VTHtaakuitvoering
3. Het verbeteren van de ketenaanpak en de aanpak van
milieucriminaliteit
Op 21 oktober 2015 heeft het Algemeen Bestuur het programma
collectieve taken 2016 vastgesteld. Het programma gaat een
belangrijke bijdrage leveren bij het op orde krijgen van de basis.
Zo wordt vanuit het programma, samen met de deelnemers, hard
gewerkt aan een verbeterd regionaal VTH-proces waarbij meer
wordt gestuurd op het beheersen van risico’s en op beschikbare
informatie over bijvoorbeeld naleefgedrag. Daarnaast blijven de
aanpak van ketenproblemen en milieucriminaliteit en de transitie
naar een zorgvuldige veehouderij belangrijke taken die binnen het
programma worden opgepakt en verder verbeterd.

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 komt van de
Omgevingswet in 2018. Ook de
Big 8 – project over harmonisatie
en risicobeheersing binnen het
VTH-proces – 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
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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