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Voorstel tot kennisnemen van de Kadernota 2021
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Grondslag raadsbesluit

Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
stelt dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling de Kadernota aan de raden van de deelnemende
gemeenten zendt.

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de Kadernota 2O2I Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
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Onderwerp
Kadern ota 2O2L Omgevi n gsd ienst

Z u id

oost- Bra ba nt

Voorstel
Kennis te nemen van de Kadernota 2021 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Inleiding
In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de 4 grote Gemeenschappelijke
Regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en Metropoolregio Eindhoven) hebben de 2t
regiogemeenten afgesproken dat de Kadernota ter informatie worden aangeboden aan de
raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Een
Kadernota bevat de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de daarop volgende
begroting, Indachtig de wens van de raad om beterte kunnen sturen op de
Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) wordt de Kadernota van onze GR-en nu
(gelijktijdig) ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden.
Beoogd resultaat
De raad informeren en zo in positie brengen om (beter) te kunnen sturen op de GR-en.

Argumenten
1.1. Deze Kadernota is al door het Algemeen Bestuur van de ODZOB vastgesteld.
1.2 Er zijn geen bezwaren tegen de in deze Kadernota genoemde beleidsmatige
uitgangspunten.
Een aantal van deze aandachtspunten zijn;

.

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.

Voor de invoering van de Omgevingswet bij de ODZOB is een bestuursopdracht
opgesteld. T,n 2O2t richt de ODZOB zich met name op het in orde brengen van de
werkprocessen, geënt op de regionale afspraken die daarover zijn gemaakt, op
het aanpassen van de producten en op het uitvoeren van een opleidingsplan.
Daarmee is ODZOB klaar om de taken vanaf 1 januari 202L uit te voeren conform
de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is de
start van een transitieperiode die duurt tot l januari 2029. Dat betekent tevens
dat de implementatie per 1 januari 2021 niet is afgerond.

.

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

Gezondheid
Met de komst van de Omgevingswet gaat meer aandacht uit naar gezondheid.
Aandacht is nodig voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties
waarbij in ieder geval rekening moet worden gehouden met het belang van het
beschermen van de gezondheid. Naast de veehouderij hebben diverse
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(milieu)thema's een directe relatie met gezondheid. Een te slechte luchtkwaliteit,
veel geluidoverlast, et cetera hebben invloed op de gezondheid van de burgers
a

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

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Kosten en dekking
De financiële consequenties (zover nu bekend) van de genoemde beleidsontwikkelingen
passen binnen de eerder door uw Raad vastgestelde Waalrese meerjarenbegroting.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing

Vervolgprocedure en planning
Deze Kadernota is al vastgesteld door het Algemeen Bestuur, De raad neemt er slechts
kennis van.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

.

Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2021

Bijlagen ter informatie

.

Aanbiedingsbrief Kadernota 2021
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