Notulen Algemeen Bestuur – ODBN
Datum

16-12-2020

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Digitaal, via MS Teams

Voorzitter

Marnix Bakermans

Aanwezig

Marnix Bakermans, Ed Mathijssen, Johan van der Schoot, Peter Smit, Rien
Wijdeven, Peter Pennings, David Solez, Jan Hoskam, Jos van den Boogaert,
Harman van Wanrooij, Martijn Buijsse, Franko van Lankvelt, Jeu Verstraaten
(plv. AB-lid), Wouter Bollen.
Jan Lenssen, Wilko Remmits, Ruud Verstegen, Merijn Broeders.

Verhinderd
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Kees van Rooij, Martin Vromans, Theo Lemmen, Martin Vromans.

Opening en vaststellen agenda
De heer Verstraaten is aanwezig als plaatsvervanger van Peter Stevens, die om
medische reden voorlopig niet aan het werk is. De voorzitter wenst de heer
Stevens een spoedig herstel toe.
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Mededelingen en ingekomen stukken
A. Mededelingen:
- Wilko geeft aan dat het pand in Cuijk definitief is verkocht. Dit jaar
vindt de overdracht plaats. Door de verkoop kan de reserve vervallen en
wordt het weerstandsvermogen verhoogd tot een ratio boven 1,0.
B. ingekomen stukken:
- Statenmededeling_uitvoering vergunningverlening Wet
natuurbescherming en brief IPO aan omgevingsdiensten over legalisatie
PAS-meldingen
De heer Lenssen licht toe dat aanvragen voor warme saneringen met
voorrang worden behandeld. Voor de PAS-meldingen geeft hij aan dat
de minister duidelijk heeft gemaakt dat 640 Pas-meldingen alsnog met
voorrang gelegaliseerd moeten worden. Elke melding moet dan
separaat getoetst worden. Voor de afhandeling van deze meldingen
zouden 18 fte nodig zijn, alleen al voor de Brabantse gemeenten.
Landelijk zijn er werkgroepen gevormd over hoe dit aangepakt kan
worden, waarbij het probleem is dat personeel nauwelijks te vinden is.
Het AB wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.
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Vaststellen verslag 04-11-2020

Voorstel:
1. Het verslag van 4 november 2020 vast te stellen.

Besluit
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Presentatie concept Kadernota 2022
De concept Kadernota 2022 is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en
verzonden aan colleges/raden en GS/PS, met het verzoek om voor 4 maart
2021 een reactie te geven. Tijdens de AB-vergadering heeft Merijn Broeders
(manager Team Innovatie en Ontwikkeling) een presentatie gegeven over de
kadernota. De presentatie is opgenomen in Ibabs (AB 16-12).
Na de presentatie geeft de heer Remmits aan dat er ook positieve meevallers
verwacht worden, bijv. de verkoop van het pand in Cuijk. Ook is het mogelijk
dat er in de Cao een 0-lijn komt voor het salaris. Het tarief dat in de kadernota
gepresenteerd wordt, is dus voorlopig en kan nog wijzigen, ook positief.
Opgemerkt wordt dat in de kadernota meerdere dilemma’s zijn voorgelegd.
Ook zitten in de kadernota enkele keuze-opties, bijv. m.b.t. bodem en
energiecontroles. Gevraagd wordt of daarover voorstellen van de ODBN gaan
komen en om de deelnemers dan een spiegel voor te houden.
De heer Lenssen merkt op dat de ODBN niet de problemen van de deelnemers
zal overnemen, maar wel actief gaat agenderen en spiegelen als we dit soort
dilemma’s zien. De voorzitter voegt toe dat de ODBN hierover eerst in gesprek
gaat met deelnemers en dat de inhoudelijke thema’s later ook geagendeerd
worden bij RSP en AB.
Gevraagd wordt om, als met gedifferentieerde tarieven gewerkt gaat worden,
daarnaast ook een gemiddeld uurtarief in de kadernota te blijven vermelden.
De heer Bollen geeft aan dat hij een vorm wil vinden om aan deze wens te
voldoen, mits tegelijk ook met gedifferentieerde tarieven kan worden gewerkt.
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Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

Voorstel:
1.

De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen.

Besluit
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Het AB stemt in met het voorstel.
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Nota reserves en voorzieningen 2020

Voorstel:
1.

De Nota reserves en voorzieningen 2020 vast te stellen.

Het AB stemt in met het voorstel.
Gevraagd wordt of er nog nazorgverplichtingen bij de ODBN liggen, zoals de
Voortse Heide. De heer Lenssen antwoordt dat ook de risico’s van de nazorg
van de stortplaats Haps bij de ODBN ligt. De risico’s van de afvalinzameling ligt
bij de BCA. Alle bekende risico’s zijn in beeld en afgedekt.
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Controleprotocol 2020

Voorstel:
1. Vaststellen van het controleprotocol 2020

Besluit:
Het AB stemt in met het voorstel.
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Voortgang & Herijkingsdocument provinciaal akkoord Taskforce 2.0 TVH

Voorstel:
Kennisnemen van:
1.

De voortgang van de Taskforce 2.0

2.

De eerste consequenties van het provinciaal akkoord van 7 mei 2020 én

de actuele gegevens uit de ontwikkelingen van de Stoppersregeling en de
Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV)

Besluit
Het AB stemt in met het voorstel.
De heer Smit geeft namens de provincie een compliment aan de ODBN over de
prettige samenwerking. De voorzitter merkt op dat hij de wachttijd ziet als een
afbreukrisico voor de ODBN. Als uitvoeringsorganisatie heeft de ODBN dat niet
zelf in de hand. Hij vraagt er aandacht voor om dit ook helder te maken aan de
raden, wanneer daar vragen over komen. Het AB deelt de zorg over de
achterstanden en personele problematiek, wat ook als een dilemma is
geformuleerd dat later terug zal komen. De heer Lenssen merkt op dat
meldingen nu efficiënter afgehandeld gaan worden. De actualiteit blijft
relevant, maar de ODBN trekt samen op met anderen om ook landelijk de
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besluitvorming uitvoerbaar te houden.
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Rondvraag & sluiting
-

De heer Solez vraagt, mede namens zijn raad, om voortaan de
vastgestelde AB-verslagen op de website van de ODBN te zetten. Dit
wordt toegezegd. De AB-vergaderingen zijn openbaar.

-

De heer Lenssen geeft aan dat toezicht en handhaving, ondanks de
nieuwe corona-maatregelen, zoveel mogelijk doorgaat. De fysieke
controles worden wel beperkt, maar als het nodig is, kunnen ook die
controles plaatsvinden. Deze lijn is afgestemd met de 3 OD-en in
Brabant.

-

De voorzitter dankt de heren Pennings en Van Wanrooij voor hun inzet
voor de ODBN, nu zij door de verkiezingen waarschijnlijk hun laatste
vergadering als AB-lid van de ODBN hebben gehad.
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