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_________________________________________________________________________________
Voorwoord
Deze nieuwsbrief gaat over de regionale samenwerking in het kader van de Omgevingswet, hier in ZuidoostBrabant.
In deze nieuwsflits blikken we vooruit wat 2021 ons gaat bieden en kijken we samen nog een keer terug op
het afgelopen jaar.
Vanaf deze plek wensen we u toe dat de voorbereidingen richting 1 januari 2022 succesvol zullen verlopen!

Wat gaan we doen in 2021?
Regionaal gaan of zijn we met het volgende aan de slag:
- Doorloop uit 2020: Inventarisatie Leer- en Ontwikkeltraject
- Doorloop uit 2020: Producten en DienstenCatalogus (PDC) voor GGDBZO, ODZOB en VRBZO
- Oefenen processen en inregelen regionale afspraken Omgevingswet
- Ketenproces voor Toezicht en Handhaving
- Monitoring financiële effecten Omgevingswet, specifiek in onze regio
- Vervolg op Bruidsschat, inclusief Toepasbare regels en Modelregels
- Werkende Ketens en Risicomanagement
Daarnaast zullen we aandacht schenken aan het beheer van de regionale afspraken en het samenwerken en
kennis delen bij de kerninstrumenten: visie, plan en programma.

Regionale samenwerking, wie doet wat?
Kopgroep

Stuurgroep

-Carolien Klesman-Nacken, voorzitter (gemeente Heeze-

-John Frenken, voorzitter (gemeente Son en Breugel;

Leende), opdrachtgever Leer- en Ontwikkeltraject

namens GGDBZO)

-Rien Schalkx (gemeente Son en Breugel), opdrachtgever

-Ellis Jeurissen (GGDBZO)

Oefenen processen en Inregelen Samenwerkings-

-Tonny Meulensteen (gemeente Laarbeek, namens

afspraken

ODZOB)

-Hans Loos (gemeente Bergeijk), opdrachtgever PDC en

-Martine van Dort (ODZOB)

opdrachtgever Beheer regionale afspraken

-Arinda Callewaert (gemeente Bergeijk; namens VRBZO)

-Jolanda van de Ven (gemeente Laarbeek), opdrachtgever

-Petra de Kam (VRBZO)

Financiële effecten en opdrachtgever Vervolg Bruidsschat

-Carolien Klesman-Nacken (gemeente Heeze-Leende)

-Ellis Jeurissen (GGDBZO)

-Pieter Goossens, coördinator

-Petra de Kam (VRBZO)
-Martine van Dort (ODZOB)
-Jeroen Smarius (provincie)
-Antje Dekker (Waterschap)
-Pieter Goossens, coördinator

Er is een structuur bedacht voor de samenwerking,
namelijk een stuurgroep, kopgroep en projectteam.

Projectteam
-Petra van Mil (gemeente Someren)
-Ben Achterbergh (gemeente Nuenen)
-Alide Klein Elhorst (gemeente Cranendonck)
-Peter Stappaerts (gemeente Bladel)
-Eurydice van Vliet (VRBZO)
-Monique de Kok (GGDBZO)
-Wouter Schenk (ODZOB)
-Luuk Stortelder (ODZOB)
-Lisanne Leenaerts (Waterschap)
-Frank van Nijkerken (RIO)
-Pieter Goossens, coördinator

Wat gebeurde er in 2020? / Afgeronde opdrachten
Regionaal is in 2020 aan vier samenwerkingsprojecten gewerkt:
- Regionale Samenwerkingsafspraken Vergunning Omgevingswet, dit project is intussen afgerond.
- Bruidsschat, dit project is intussen afgerond.
- Opstart nieuwe Producten en Dienstencatalogus voor GGDBZO, ODZOB en VRBZO, loopt door in 2021.
- Opstart Inventarisatie voor Leer- en Ontwikkeltraject; dit project start in dit voorjaar.
Op 24 februari jongstleden heeft de kopgroep vastgesteld dat de opdrachten Bruidsschat en Regionale
Afspraken Vergunning proces Omgevingswet in goede orde zijn opgeleverd en daarmee zijn afgerond.

Handige links
Brabantnet: binnen dit platform werken we samen en delen we informatie. U kunt zich aanmelden om
toegang te krijgen. Klik daarvoor op deze link
Informatie die u daar zoal kunt vinden:
-Het Werkprogramma 2021 Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
-De bijeenkomsten van onze Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO)
-Projectstukken Bruidsschat 2020
-Projectstukken Regionale Samenwerkingsafspraken Vergunning Omgevingswet 2020
Aan de slag met de omgevingswet: Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een
samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.
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