
      
Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch T: 073-6812173 E: d66@brabant.nl 

www.d66noordbrabant.nl  www.marusjkalestrade.nl 

Statenfractie Noord-Brabant 
Statenvragen 
 
 
Sint-Michielsgestel, 18 oktober 2013 
 
Betreft: Taken en financiën Omgevingsdiensten 
 
 
Geacht college, 
 
Deze week verschenen berichten in de media over een tekort van 1,5 
miljoen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De PvdA 
heeft hier reeds vragen over gesteld, waaronder vraag 9 over eventuele 
vergelijkbare problemen bij de andere Brabantse omgevingsdiensten. 
Daarnaast stond op 17 oktober een artikel in het Eindhovens Dagblad 
getiteld “Platteland door crisis naar de knoppen”. Dezelfde dag stond in 
BN De Stem een artikel getiteld “Moerdijk ‘expert’ risicobedrijven”. 
 
D66 is voortdurend kritisch geweest op (de begrotingen van) de 
omgevingsdiensten. Een van onze elementen van kritiek is dat er meer 
visie op de toekomst mag zijn binnen de omgevingsdienst: Visie op 
kwaliteitsverbetering én visie op het beheersen van risico’s zoals gebrek 
aan inkomsten of te veel aan personeel. 
 
Aangezien de eerste risico’s bij de ODZOB nu al optreden, is het de 
hoogste tijd dat er stappen worden gezet om de risico’s te beheersen. 
Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college: 
 

1. Bent u bereid aan alle drie de Brabantse Omgevingsdiensten op 
korte termijn een risicodossier te vragen, waarin de grootste 
risico’s worden benoemd en geanalyseerd en dat voorzien is van 
maatregelen om deze risico’s te beheersen? 

 
In het artikel “Platteland door crisis naar de knoppen” wordt geschetst 
hoe groot de kosten zijn van het opruimen van gedumpt afval (asbest, 
afval uit xtc-productie, enz.) op het platteland en hoe relatief beperkt de 
kosten zijn van extra toezicht ter voorkomen van dumping van afval. 
Ten minste de ODZOB (en naar wij vermoeden ook de andere 
omgevingsdiensten) hebben te weinig taken in verhouding tot de 
hoeveelheid personeel. De kosten van het personeel van de 
omgevingsdiensten die door gebrek aan taken “niets zitten te doen”, 
moeten toch door provincie en gemeenten betaald worden. 
Tegelijkertijd wordt toezicht op het platteland nog onvoldoende 
opgepakt en staat de aanpak “Samen sterk in het buitengebied” onder 
druk vanwege de kosten van boa’s voor gemeenten.  
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2. Bent u bereid met de drie omgevingsdiensten in gesprek te gaan 

over de mogelijkheden om de taak van toezicht op het platteland 
voor kortere of langere termijn onder te brengen bij de 
omgevingsdiensten? Zo niet, waarom niet? 

 
In het artikel “Moerdijk ‘expert’ risicobedrijven” staat dat de gemeente 
Moerdijk de bouwaspecten van de omgevingsvergunningen voor 
risicobedrijven gaat uitvoeren. D66 ziet de voordelen van concentratie 
van deze taak bij één partij. Toch hebben wij hierover enkele vragen. 
 

3. Beschikt de gemeente Moerdijk op dit moment over voldoende 
capaciteit voor deze taak? 

4. Bent u het met ons eens dat het voor de afstemming tussen het 
milieuaspect en het bouwaspect beter is om de kennis en 
expertise over beide aspecten op één plek onder te brengen? Zo 
niet, waarom niet? 

5. Bent u het met ons eens dat, gezien de dreiging van onvoldoende 
werk bij de omgevingsdiensten, het logisch is om bouwaspecten 
onder te brengen bij de Omgevingsdienst, te weten de 
Omgevingsdienst Midden en West Brabant die ook de 
milieuaspecten van risicobedrijven uitvoert? Zo niet, waarom 
niet? 

 
Wij doen hierboven twee suggesties voor het vergroten van het 
takenpakket van de omgevingsdiensten ter voorkoming van tekort aan 
werk. En dus ter voorkoming van een kostenpost voor de provincie en 
de gemeenten, waar geen resultaten tegenover staan.  
 

6. Welke andere taken zouden (tijdelijk) bij de omgevingsdiensten 
kunnen worden ondergebracht? Bijvoorbeeld taken die nu door 
bezuinigingen in het geheel niet worden uitgevoerd of taken 
waarvoor nu onvoldoende capaciteit beschikbaar is. 

 
 
Wij zien uw antwoord graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Anne-Marie Spierings     Marusjka Lestrade 
06-53561341  
www.twitter.com/AnneMarieD66 
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Beantwoording schriftelijke vragen op grond van het Reglement van Orde 

betreffende vragen van M.J.G. Spierings en M.C. Lestrade-Brouwer van de 

D66 Statenfractie Noord-Brabant aan het college van GS inzake taken en 

financiën Omgevingsdiensten. 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, 
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*3486106* 

Datum 

5 november 2013 

Ons kenmerk 

3486106 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

A. Casarotto  

Directie 

Ecologie 

Telefoon 

(073) 681 25 95 

Fax 

(073) 680 76 41 

Bijlage(n) 

- 

E-mail 

ACasarotto@brabant.nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 
 

Bij brief van 18 oktober 2013, ingekomen op 18 oktober 2013, heeft u namens 

de D66 fractie op grond van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten 

schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1.Bent u bereid aan alle drie de Brabantse Omgevingsdiensten op korte termijn een risicodossier 

te vragen, waarin de grootste risico's worden benoemd en geanalyseerd en dat voorzien is van 

maatregelen om deze risico's te beheersen? 

Antwoord: Ja, dit gebeurt al. De omgevingsdiensten stellen ieder een 

bestuursrapportage op. 

 

2.Bent u bereid met de drie omgevingsdiensten in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de 

taak van toezicht op het platteland voor kortere of langere termijn onder te brengen bij de 

omgevingsdiensten? Zo niet, waarom niet? 

Antwoord: Ja, deze taak is reeds belegd bij de omgevingsdiensten met het 

project Samen Sterk in het Buitengebied. Gedeputeerde Staten vragen voor het 

vervolg vanaf 2014 wel medefinanciering van de gemeenten hierin. Het is niet 

de bedoeling dit louter en alleen een zaak van de provincie te laten zijn. 

 

 3.In het artikel "Moerdijk 'expert' risicobedrijven" staat dat de gemeente Moerdijk de 

bouwaspecten van de omgevingsvergunningen voor risicobedrijven gaat uitvoeren. D66 ziet de 

voordelen van concentratie van deze taak bij één partij. Toch hebben wij hierover enkele vragen. 

Beschikt de gemeente Moerdijk op dit moment over voldoende capaciteit voor deze taak? 



  

  2/2 

Datum 

5 november 2013 

Ons kenmerk 

3486106 

Antwoord: Het is niet bekend of de gemeente Moerdijk beschikt over voldoende 

capaciteit. Dit is niet relevant. Voor de provincie is de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant (OMWB) de contractspartner. 

 

4.Bent u het met ons eens dat het voor de afstemming tussen het milieuaspect en het bouwaspect 

beter is om de kennis en expertise over beide aspecten op één plek onder te brengen? Zo niet, 

waarom niet? 

Antwoord: Ja. 

 

5.Bent u het met ons eens dat, gezien de dreiging van onvoldoende werk bij de 

omgevingsdiensten, het logisch is om bouwaspecten onder te brengen bij de Omgevingsdienst, te 

weten de Omgevingsdienst Midden en West Brabant die ook de milieuaspecten van 

risicobedrijven uitvoert? Zo niet, waarom niet? 

Antwoord: Ja, de provincie heeft haar bouwtaken voor risicobedrijven (de 

zogenaamde BRZO-bedrijven) reeds ondergebracht bij de OMWB.  

 

6.Welke andere taken zouden (tijdelijk) bij de omgevingsdiensten kunnen worden 

ondergebracht? Bijvoorbeeld taken die nu door bezuinigingen in het geheel niet worden uitgevoerd 

of taken waarvoor nu onvoldoende capaciteit beschikbaar is? 

Antwoord: Taken die door bezuinigingen niet kunnen worden uitgevoerd 

kunnen niet gratis bij omgevingsdiensten worden ondergebracht. Bij een 

taakopdracht aan een omgevingsdienst hoort immers een opdrachtwaarde. De 

provincie heeft alle basis- en verzoektaken al bij de diensten neergelegd. De 

huidige jurisprudentie beperkt de omvang van werkzaamheden voor derden tot 

maximaal 10% om het werk voor de deelnemers aan te kunnen duiden als  

inbesteding. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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