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BPO-Nieuwsbrief
Dit is de eerste BPO-Nieuwsbrief van dit jaar.

In deze eerste nieuwsbrief van dit jaar blikken we kort terug op het BPO overleg van 29 maart.
werd stil gestaan bij de nieuwe koers van het BPO. In deze nieuwsbrief meer informatie over de
koers en het bijbehorende plan van aanpak Randvoorwaarden.

Een belangrijke boodschap van het BPO is dat de inhoud meer centraal moet komen te staan. I
BPO vergadering zijn de inhoudelijke speerpunten voor 2017 en 2018 ook aan bod gekomen. In
nieuwsbrief volgt een stand van zaken van enkele speerpunten, het convenant Groene Handha
Verlagen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. We starten met een personele mededeling

Beste VTH-collega’s,

Zoals Hilde Kooijmans in de laatste nieuwsbrief van vorig jaar al aan gaf, ben ik per 1 decembe
gestart als secretaris van het BPO. Ik zal me even kort voor stellen.

Op 1 december ben ik gestart bij de provincie Noord-Brabant. Ik werk binnen het team ORO/VT
taakveld VTH is echter niet nieuw voor mij. Ik heb ruim 15 jaar gewerkt bij de gemeente Oirscho
als beleidsmedewerker Milieu, de laatste 10 jaar als coördinator van de teams Vergunningen en
Preventie & Handhaving. In 2016 ben ik werkzaam geweest voor de Samenwerking
Kempengemeenten als coördinator team Vergunningen.

Ik ben op een mooi moment op de ‘BPO trein’ gestapt. Eind 2016 is besloten om een nieuwe ko
slaan, zie ook verderop in de nieuwsbrief. Dit vergt een andere manier van samenwerken. Aan
uitdaging om mede vorm te geven aan die nieuwe koers en aan de samenwerking om het VTHte vergroten. Ik hoop daar de komende tijd vele van jullie over te spreken.
Mochten jullie vragen of suggesties hebben, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groeten
Deon van Schijndel

Nieuwe koers BPO

In de vergadering van 29 maart heeft het BPO stil gestaan bij de nieuwe koers die zij wil gaan v
Dat was in september 2016 al door het BPO besloten.

Het BPO is gestart als een platform van waaruit concrete inhoudelijke projecten werden geïnitie
het werd getypeerd als een projectenorganisatie. Nu is er behoefte aan een bestuurlijke
doorontwikkeling. Gekozen is voor een branchegerichte benadering met slechts 3 speerpunten
een focus op organisatorische randvoorwaarden. Het BPO heeft speerpunten en randvoorwaar
benoemd. Hierbij geeft zij richting aan:
 Wat moet er gebeuren?
 Welke ontwikkeling moet plaatsvinden?
 Welke partijen kunnen hierin een rol spelen?
 Wat verwachten we van elkaar?

Vervolgens is het aan de deelnemers om hun achterban enthousiast te maken, partijen te verbi
de speerpunten over te laten gaan in de uitvoering.
Het BPO gaat dus een andere rol vervullen. Veel meer dan voorheen zijn de BPO leden de sch
de achterban. We hebben alle VTH-partners hard nodig om de doelstellingen te halen.

Het BPO is op 29 maart akkoord gegaan met het plan van aanpak Randvoorwaarden. Hierin he
we de werkwijze van het BPO beschreven. Dit plan is een vertaling van de focus op de

randvoorwaarden en op de instrumenten die het BPO heeft. Het BPO heeft de volgende 4
organisatorische randvoorwaarden benoemd:
1. Informatie- en data-uitwisseling
2. Cultuurverandering
3. Samenwerking bestuurs- en strafrecht
4. Ketenaanpak.

Deze randvoorwaarden zijn van essentieel belang bij het werken aan de inhoudelijke speerpunt
voor een adequate VTH-uitvoering. De komende periode gaan we aan de slag met de actiepun
het plan van aanpak.

Gewijzigde samenstelling BPO en APO
Om een betere aansluiting met gemeenten te organiseren heeft het BPO een koppeling gelegd
Algemene Besturen (AB’s) van de 3 Brabantse Omgevingsdiensten. Tot 2017 vertegenwoordig
burgemeesters de gemeenten uit de 3 regio’s van Noord-Brabant. Deze vertegenwoordiging is
uit de voormalige handhavingssamenwerking binnen onze provincie. De burgemeesters hebben
geconcludeerd dat zij in die rol de aansluiting met de achterban misten. Het is beter om de
vertegenwoordiger te koppelen aan de AB’s van de Omgevingsdiensten. We hebben de voorzit
de AB’s verzocht een afgevaardigde namens de gemeenten uit het AB aan te wijzen. We willen
heren Verhoeven, Pommer en Klijs bedanken voor hun inzet voor het BPO de afgelopen jaren.

Inmiddels is bekend dat wethouder Wijdeven van de gemeente Bernheze de gemeenten in de r
Brabant Noord vertegenwoordigt binnen het BPO. Wij heten hem van harte welkom. De voorzitt
de regio’s Zuidoost en Midden-West zijn in gesprek met mogelijke kandidaten.

Ook het APO (Ambtelijk Platform Omgevingsrecht) is gewijzigd in samenstelling en doelstelling
Voorheen was er een smal ambtelijk voorportaal, bestaande uit ambtelijke vertegenwoordiging
de Omgevingsdiensten en de Waterschappen. De samenstelling van het APO is nu gelijk aan h
maar dan uiteraard ambtelijk. Naast het voorbereiden van de BPO vergadering, het adviseren o
proces van uitvoeringsprojecten en het sturen op de randvoorwaarden, richt het APO zich met n
het verbinden, het enthousiasmeren en samenbrengen van partijen. Van een aantal partijen is
de ambtelijk vertegenwoordiger nog niet bekend. In de volgende nieuwsbrief stellen de nieuwe
leden en de leden van het APO zich voor.

Samenwerking met AB’s en ambtelijke overleggen Omgevingsdiensten
De gemeenten zijn de grootste groep VTH-partners. Zij worden vertegenwoordigd door een aan
BPO- en APO-vertegenwoordigers. Ook al neemt het BPO geen besluiten, toch is het belangrijk
vertegenwoordigers praten namens de achterban. Draagvlak en bekendheid met het BPO bij
gemeenten is belangrijk. Wij gaan de komende maanden met de gemeentelijk vertegenwoordig
bespreken hoe wij het beste een aantal contactmomenten kunnen organiseren in de AB’s en am
overleggen binnen de Omgevingsdiensten.

Speerpunt Veehouderij

Binnen het BPO is afgesproken om de systematiek van raakvlakkenmanagement toe te passen
het speerpunt Veehouderij. Uitgangspunt is om de diverse activiteiten/projecten die op het gebi
de Veehouderijsector spelen in samenhang te zien. Het gaat hierbij om het bij elkaar brengen,
verbinden en versterken van bestaande initiatieven. Dit is uitgewerkt in het plan van aanpak
Raakvlakkenmanagement Speerpunt Veehouderij. Raakvlakkenmanagement begint bij overzich
projectenoverzicht gaan we de komende maanden ontsluiten via een eigen (digitale) ruimte bin
Kennisnet. Hierover krijgt u nog apart bericht.
Binnen het speerpunt Veehouderij lopen diverse projecten. Een aantal actuele ontwikkelingen:

 In stand houden en uitbouwen netwerk
De werkgroep van het speerpunt Veehouderij is in 2017 één keer bijeen geweest en komt dit ja
keer bij elkaar. Gemeenten zijn ambtelijk via regionale bijeenkomsten geïnformeerd over de
ontwikkelingen op het gebied van veehouderij en volksgezondheid (zie ook hierna) en over de
provinciale plannen met betrekking tot de Versnelling Transitie Veehouderij (betreft onder ande
provinciaal mestbeleid en staldering).

 Veehouderij en volksgezondheid
In 2016 zijn landelijk enkele gezondheidsrapporten (VGO, endotoxinen) verschenen. Naar aanle
daarvan is vanuit het speerpunt een Ondersteuningsteam Veehouderij en Volksgezondheid
geformeerd. Eind 2016 is de Notitie Handelingsperspectieven uitgebracht.

Het Ondersteuningsteam komt ook dit jaar regelmatig bij elkaar. Actuele ontwikkelingen en erva
zijn al met elkaar gedeeld en vragen en knelpunten uit de praktijk zijn behandeld. Gemeenten z
ambtelijk tijdens regionale bijeenkomsten geïnformeerd. Ook de ZLTO heeft op verzoek per brie
gereageerd op de Notitie Handelingsperspectieven. Door de landelijke ontwikkelingen die nog w
verwacht, zal zij de notitie Handelingsperspectieven waarschijnlijk nog actualiseren.

 Stoppersregeling Besluit Emissiearme Huisvesting
De Stoppersregeling uit het Actieplan ammoniak eindigt op 1 januari 2020. Op dat moment dien
veehouderijen te voldoen aan het Besluit Emissiearme Huisvesting, dan wel hun activiteiten te
beëindigen. Om de afronding van de Stoppersregeling goed te laten verlopen en om gemeente

omgevingsdiensten zoveel mogelijk te ondersteunen, bundelt de ambtelijke werkgroep de besc
informatie en ontwikkelt ze een stappenplan en voorbeeldteksten om veehouders in 2017 te info
om tijdig actie te ondernemen.

Het startoverleg van de ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van de provincie en de 3
Brabantse Omgevingsdiensten heeft plaatsgevonden, een concept plan van aanpak is opgeste
werkgroep benadert de komende tijd een vertegenwoordiging vanuit de gemeenten.

 Intrekken lege vergunningen
Ongebruikte vergunningen kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden van derden belemmeren. Di
gelden voor andere veehouders, maar ook voor woningbouw of recreatie. Bovendien kunnen
ongebruikte vergunningen het vergunningenbestand zodanig vertroebelen dat er geen reëel be
te vormen is van de feitelijke situatie in een gebied. Dit is geen goede basis bij het maken van
beleidskeuzes. In 2016 is gestart met het project ‘Intrekken lege vergunningen’. Toen is al een c
notitie opgesteld, met daarin een draaiboek om de niet meer in gebruik zijnde (‘lege’) vergunnin
te trekken. Het draaiboek is een update van het Draaiboek ongebruikte vergunningen in de vee
van juli 2010. Naar verwachting rondt het projectteam de notitie voor de zomervakantie definitie
verspreidt ze deze.
Projectleider: Rob Giepmans (ODBN)
Bestuurlijke BPO-trekker: Matthie van Merwerode (ODBN)

Speerpunt Sanering asbestdaken 2024

Voor 2024 moet er in een beperkte tijd met een geringe capaciteit en middelen enorme hoevee
asbestdaken (in Nederland circa 120 miljoen vierkante meter) gesaneerd worden. Noord-Braba
circa 22 miljoen vierkante meter (18,3% van de landelijke hoeveelheid) de provincie waar zich d
meeste asbestdaken (circa 200.000) bevinden. Het verwijderen van de asbestdaken gaat gepa
hoge maatschappelijke kosten (geraamd op circa 750 miljoen euro voor Noord-Brabant) en dien
te vinden onder strikte wetgeving.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat we de doelstelling van 2024 niet halen als we als bevoeg
geen actie ondernemen om tot een versnelling te komen. Voor dit speerpunt is een projectplan
geschreven met een aantal actielijnen, die invulling moeten geven aan deze versnelling. Mome
kijkt de projectleider naar de haalbaarheid en financiering van dit plan.

Projectleider: Dave Rensman (ODZOB)
Bestuurlijke BPO-trekker: Wilma van der Rijt (ODZOB)

Convenant Groene handhaving
Het Convenant Groene handhaving heeft als belangrijk doel: mogelijk maken dat buitengewoon
opsporingsambtenaren (Domein II boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen he
kunnen optreden. Dat is tot nu toe niet mogelijk, omdat het optreden van boa’s wettelijk gezien
is tot het grondgebied of beheersgebied van de eigen werkgever (gemeente, waterschap, terrei
beheerder). De samenwerking van de boa’s vindt plaats op grond van een bestuurlijk vastgeste
Programma. Het eerste vraagstuk waarover een Programma is gemaakt betreft de aanpak van
Wildcrossen.

Alle betrokken VTH-partners hebben een brief ontvangen met het verzoek deelnemer te worden
het convenant. Op 18 mei 2017 vindt de ondertekening van het Convenant groene handhaving
Brabant en het Interventie-arrangement Wildcrossen plaats. Op deze dag vindt de netwerkbijee
Ontmoeting in het groen plaats, georganiseerd door SSiB, Staatsbosbeheer en de provincie. De
bijeenkomst vindt plaats in Heeze, nabij de Strabrechtse heide. Wij nodigen u van harte uit om
Netwerkbijeenkomst aanwezig te zijn. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website va
https://www.odbn.nl/toezicht-en-handhaving/ssib/aanmeldformulier-netwerkochtend-ontmoeting
groen.

Verlagen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden

De industriële sector levert in Nederland een bijdrage van 11% aan de totale emissie van
stikstofverbindingen. De impact hiervan op natuur en landschap is groot. Omdat in Nederland w
bekend is over de naleving van de regels die stikstofemissies moeten beperken door de industr
de tweede helft van 2016 onderzocht of de stikstofemissies onder het toegestane of vergunde p
blijven.

Eind 2016 zijn in Noord-Brabant in een pilot/steekproef bij 41 industriële bedrijven de emissies v
stikstofverbindingen (stikstofoxiden en ammoniak) onderzocht. Er werd gecontroleerd of de emi
stikstofverbindingen het toegestane plafond, gesteld door de Natuurbeschermingswet (Nbwet) e
Programmatische aanpak stikstof (PAS), niet overschrijdt. Verder werd onderzocht:
1. Beschikken alle bedrijven over de juiste omgevingsvergunning of de juiste vergunning o
melding op grond van de Natuurbeschermingswet?
2. Leven alle bedrijven de voorgeschreven maatregelen om de stikstofemissies te beperke

Op dit moment analyseert het projectteam de resultaten. Ze bekijkt samen met de 3
Omgevingsdiensten wat de resultaten betekenen voor de gehele provincie. Dit werkt ze vervolg
in een vervolgstrategie. Zodra dit alles klaar is, ontvangen de VTH-partners in onze provincie he
rapport en de vervolgaanpak.

Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073 6812812 | Fax 073 6141115 |
contact | Twitter: @brabant | www.brabant.nl
Waar is Brabant mee bezig? Lees het online Brabant Magazine.
Abonneer gratis op: www.brabant.nl/magazine

