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Voorstel tot zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en
meerjarenraming 2022-2024 van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Braba nt (ODZOB).

Grondslag raadsbesluit

Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke
regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid
gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021
en de meerjarenraming 2022-2024 van de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant naar voren te brengen

nummer
Zaaknummer

Voorgesteld besluit:

1

2

Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2O2l en meerjarenraming 20222O24 van de Omgevi ngsd ienst Zu idoost- Bra ba nt;
De voorgestelde zienswijze vast te stellen en in te dienen bij de
Omgevingsd ienst Zu idoost-Brabant,
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Onderwerp
Begroting 2O2t en meerjarenraming 2022
(oDZOB).

- 2024 Omgevingsdienst

Zuidoost-Brabant

Voorstel

1.
2.

Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 202L en meerjarenraming
2022-2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
De voorgestelde zienswijze vast te stellen en in te dienen bij de
Omgevingsd ienst Zuidoost-Brabant.

Inleiding
Van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is de Ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024 ontvangen. De bepalingen in de Gemeenschappelijke
Regeling en in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat de
Ontwerpbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur, wordt
toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze
kenbaar kunnen maken. Uw raad wordt nu in de gelegenheid gesteld vóór 20 mei a,s,
een zienswijze in te dienen.
De begroting is opgesteld aan de hand van de door het Algemene Bestuur (AB) van de
ODZOB vastgestelde kadernota 2O27 en is gebaseerd op de rekening 2018,

conceptrekening 2OI9, begroting 2020 en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 20192022.
Een aantal belangrijke beleidsaandachtspunten zijn:
a

Omgevingswet
De herziening vraagt om regionale afstemming en samenwerking. De ODZOB wil
zich graag samen met de deelnemers in de GR en de andere betrokken partners
voorbereiden op de komst van de wet. Hiervoor is een bestuursopdracht opgesteld
met daarin een aantal bouwstenen. Inmiddels is de inwerkingtreding van de
Omgevingswet uitgesteld tot een op dit moment onbekende datum. Deze
informatie was op het moment van het opstellen van dit voorliggende concept nog
niet bekend,

a

Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeente
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de bevoegdheid die nu bij de
provincie ligt voor de Wet bodembescherming over naar de gemeenten. In
samenwerking met de provincie is een proces in gang gezet om te zorgen voor
een 'warme'overdracht van de bodemtaken.

a

Regionaal en uniform uitvoeringsbeleid

Voor de taken van de ODZOB wordt binnen het ROK Milieutoezicht al vanaf 2020
meer ingezet op zowel incidentgericht, programmatisch en themagericht toezicht
op basis van bestuurlijke prioriteiten. Vanuit het ROK Vergunningverlening zal
worden gestart met risicogerichte beoordeling van aanvragen of meldingen en de
toetsing van de actualiteit van een deel van de vergunningen. Daarnaast blijven
ze zichzelf verbeteren in de uitvoering en monitoring van zowel
vergu nningverlening als toezicht,
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a

Gezondheid
De Omgevingswet introduceert een nieuw begrip: de omgevingswaarde.
Gemeenten kunnen deze waarden zelf vaststellen in omgevingsplannen om zo de
gewenste staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving te benoemen. Gezondheid
kan een plaats krijgen in deze omgevingswaarde door waarden op te nemen die
betrekking hebben op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit.
o Met de komst van de Omgevingswet adviseert de ODZOB samen met de
GGD de bevoegde gezagen over de fysieke leefomgeving.
o Daarnaast adviseert de ODZOB over milieuthema's bij ruimtelijke
ontwikkelingen.

a

Klimaat, energie en duurzaamheid

Dit speerpunt draagt bij aan het realiseren van reductie van broeikasgassen, de
transitie naar een duurzame energievoorziening en de transitie naar een circulaire
economie.

Beoogd resultaat
Een gezond en toekomstbestending financieel huishouden van de ODZOB.

Argumenten

2.1

Een zienswijze van de Raad over de conceptbegroting 2021 en meerjarenraming
2022-2024 is noodzakelijk. Het bestuur van de GR neemt de reactie van de Raad
mee en stelt de begroting tijdig vast.

2.2

De inwerkintreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Hier is in de
conceptbegroting 2027 en meerjarenraming 2022-2024 geen rekening mee
gehouden.
De begroting en de meerjarenraming zijn realistisch opgesteld. Echter is inmiddels
bekend geworden dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet, overdracht van
de bodemtaken van de provincie naar de gemeente en de inwerkingtreding van de
Wet Kwaliteitsborging zijn uitgesteld, De consequenties hiervan zijn van invloed op
diverse onderdelen van voorliggend concept. Uw raad wordt dan ook geadviseerd
hierover een inhoudelijke kanttekening te plaatsen. De bevestiging hiertoe richting
de ODZOB treft u in de concept-brief in de bijlage.

Kanttekeningen
Inhoudelijk zijn er geen kanttekeningen die leiden tot een afwijkende zienswijze.

Kosten en dekking
De financiële bijdrage voor de gemeente Waalre wordt voor 2O2t begroot op € 100.928,Dit bedrag is enerzijds gebaseerd op de verwachte opdrachtverlening voor basistaken en
verzoektaken (uitgaande van een afgestemde urenafname en uurtarieven) en anderzijds
op een bijdrage voor het programma collectieve taken.
De geschatte financiële bijdrage voor de gemeente Waalre past binnen de gemeentelijke
beg

roting.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving
Niet van toepassing.

Communicatie
Nadat de zienswijze door de raad is vastgesteld wordt deze direct naar het Dagelijks
Bestuur van de ODZOB verzonden.

Kernboodschap
De ODZOB heeft de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen
over de Ontwerpbegroting 2O27 en Meerjarenraming 2022 - 2022.
Het college gaat de raad voorstellen gebruik te maken van bovengenoemde
mogelijkheid.

Vervolgprocedure en planning
De zienswijzen van de 2t deelnemende gemeenten worden verwerkt en zonodig wordt
de ontwerpbegroting aangepast. Alle zienswijzen worden verwerkt in een reactieformulier
dat later naar alle raden wordt gestuurd. De ontwerpbegroting zal in het AB behandeld
worden ter vaststelling.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
- Ontwerpbegroting 2O2I en meerjarenraming 2022 - 2024 ODZOB
- Concept zienswijze inzake de ontwerpbegroting ODZOB voor 2021.
Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de

rgemeester,

o
M.W. de B rouwer
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