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Aanleiding
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 15 juni jl. is gesproken over het basistakenpakket. Geconstateerd is dat
over de invulling van de basistaken verschil van inzicht bestaat tussen de deelnemers van de Omgevingsdienst. Het wordt
steeds duidelijker dat het noodzakelijk is om hierin stappen in te zetten. Vandaar dat het Dagelijks Bestuur de directeur van
de Omgevingsdienst gevraagd heeft om met een voorstel te komen (zie concept verslag 15 juni 2018).
Waarom aanvullende stappen zetten?
Heldere afspraken over uitvoering
Zolang de invulling van de basistaken ontbreekt, maakt iedere deelnemer logischerwijs zijn eigen afweging van
werkzaamheden die bij de Omgevingsdienst worden belegd. Hierbij is de huidige - historisch gegroeide deelnemersbijdrage veelal het vertrekpunt. Hierdoor is het lastig om tot de gewenste uniformiteit in de uitvoering te
komen.
Wettelijk kader: de Bor
De basistaken hebben betrekking op complexe inrichtingen met de grote milieurisico's. Deze risico's beperken zich niet tot
de gemeentegrens. Vandaar dat het noodzakelijk is het beleid en de uitvoering te harmoniseren. Met deze bedoeling is het
wijzigingsbesluit Bor van kracht met ingang van 1 juli 2017. In de Bor is tevens vastgelegd dat de Omgevingsdienst de
benodigde middelen voor de uitvoering van het basistakenpakket inzichtelijk maakt en dat deze middelen in de begroting
dienen te worden gewaarborgd. Aanvullende stappen zijn nodig om hieraan te kunnen voldoen.
Relatie inzet en deelnemersbijdrage
Bij de huidige jaaropdrachten is er geen directe relatie tussen de inzet van de Omgevingsdienst en de deelnemersbijdrage.
Dit is niet transparant en biedt deelnemers weinig sturingsmogelijkheden. Zo bleek bij het opstellen van de businesscase
'Inbreng basistaken Het Hogeland en het Westerkwartier' het niet mogelijk om de inzet op de basistaken te bepalen. In
gezamenlijkheid is met behulp van enkele grove aannames de inzet bepaald. Deze inbreng is tijdelijk, totdat de omvang de
basistaken is bepaald.
Wens tot nieuwe financieringsstructuur
De Omgevingsdienst wil met haar eigenaren in 2019 in gesprek over de financieringsstructuur. De wens is om een nieuwe
financieringsstructuur in te voeren, waarbij de deelnemersbijdrage in relatie staat tot het VTH-beleid en de inzet van de
Omgevingsdienst. Voorwaarde om te komen tot een nieuwe financieringsstructuur is dat er voor het basistakenpakket
duidelijkheid ontstaat over:
1) de afbakening van basistaken
2) de harmonisatie van beleidsuitgangspunten
3) inzicht in kengetallen

Advies:
Advies:
Waar staan we?
Omtrent de harmonisatie van beleidsuitgangspunten is de werkgroep borging procescriteria ingesteld. Zij hebben
aangegeven tot en met 2020 nodig hebben om hun werkzaamheden af te ronden. Een tijdspad rondom de afbakening van
de basistaken ontbreekt. Gelet op de gevoeligheden en tijdsdruk bij betrokkenen, is dit tot nu toe niet opgepakt. De
Omgevingsdienst is ondertussen al wel aan de slag met het berekenen van kengetallen. Belangrijke stap hierbij is het
verbeteren van de datakwaliteit in het Leefomgevingsysteem (LOS). Om de nieuwe financieringsstructuur te kunnen testen
en in te voeren is het noodzakelijk om in 2019 extra stappen te zetten
Voorstel
Gelet op het belang om in gezamenlijkheid stappen te zetten, wordt voorgesteld om:
1) De ODG opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen voor de invulling van de basistaken met daarin concrete
doelen, stappen en tijdspad. Gedacht wordt aan het vervolgens uitwerken van scenario's waarin het basistakenpakket
verschillend wordt ingevuld, zodat er een basis ontstaat om met elkaar het gesprek aan te gaan.
2) Dit plan van aanpak in gezamenlijkheid op te laten stellen met vertegenwoordigers van de Provincie en "de
basistaakgemeenten". (Gemeenten die geen andere taken bij de ODG hebben belegd)
3) Dit plan te agenderen voor de DB vergadering van 15 november 2018.
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Datum

Ter

Ter

MT

1818-9-2018

kennisgeving
☒
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OR

Klik hier als u een datum
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☐

wilt invoeren.
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☒

AB

Klik hier als u een datum

☒

☐

wilt invoeren.

Beslispunten DB
1) De ODG opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen voor de invulling van de basistaken met daarin concrete
doelen, stappen en tijdspad.
2) Dit plan van aanpak in gezamenlijkheid op te laten stellen met vertegenwoordigers van de Provincie en "de
basistaakgemeenten".
3) Dit plan te agenderen voor de DB vergadering van 15 november 2018.
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