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Inleiding
In de DB-vergadering van 15 juni 2018 is geconstateerd dat over de invulling van de basistaken verschil van inzicht
bestaat tussen de deelnemers van de Omgevingsdienst. Op 15 november 2018 heeft het DB een plan van aanpak
vastgesteld om in 2019 te komen tot een uniforme afbakening van het basistakenpakket (BTP). Het is één van de
randvoorwaarden voor het kunnen implementeren van een nieuw financieringsmodel.
Taken

Deelnemer

Basis

Groningen, Oldambt, Het Hogeland, Westerkwartier, DAL-gemeenten

Milieu

Westerwolde, Veendam, Pekela, Stadskanaal, Midden-Groningen, Provincie

Uitkomsten onderzoek
De werkgroep basistaken (bestaande uit deelnemers en ODG) heeft het juridisch kader geanalyseerd en constateert
dat er voor het overgrote deel van het wettelijke verplichte basistakenpakket geen verschil van inzicht is. Bij een
viertal vraagstukken zijn er interpretatieverschillen. Bij alle vier de vraagstukken is in het Besluit omgevingsrecht
(Bor) de taak als basistaak benoemd, maar zijn er pragmatische overwegingen aangedragen door één of meer
deelnemers om de taak niet bij de ODG in te brengen.
In drie scenario's is de impact van inbreng bij de ODG beeld gebracht.

Uit de impactanalyse komt naar voren dat:
1.

Bij inbreng van meldingen Bbk de impact klein is en het belang groot.

2.

Bij inbreng van asbestmeldingen de impact groot is en het belang groot.

3.

Inbreng van de niet complexe milieutaken fundamenteel ingrijpt in de rol- en taakverdeling tussen de
basistaakgemeenten en de ODG.

4.

De omgevingswet een ander ordeningsprincipe kent, waarbij niet inrichtingen, maar activiteiten centraal staan
om te bepalen welke taken tot het basistakenpakket behoren. De impact hiervan is in het onderzoek summier
en op hoofdlijnen in beeld gebracht.

Vervolgstappen
In het Bor staat dat Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders ervoor zorg dragen dat de in bijlage IV
aangewezen omgevingsvergunningen en activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag zijn door een omgevingsdienst
worden uitgevoerd. Iedere deelnemer heeft tenminste de uitvoering van de basistaken bij de ODG belegd. Uit het
onderzoek komt naar voren dat opdrachtgevers hier in de praktijk niet in alle gevallen invulling aan geven. De ODG
kan dit als uitvoeringsdienst ook niet afdwingen. Het niet inbrengen heeft echter wel consequenties voor de
uitvoering van de wettelijke basistaken en de doorontwikkeling van de Omgevingsdienst.
In het Algemeen Bestuur van 13 december 2019 wordt een voorstel voorgelegd hoe hier als eigenaar van de ODG
mee om te gaan. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de impact voor opdrachtgevers. Ter voorbereiding op het
besluitvormingstraject heeft het DB de werkgroep een tweetal aanvullende vragen gesteld:
1.

Breng voor de sloopmeldingen met asbest de variant in beeld waarbij deelnemers zelf de meldingen blijven
afhandelen en waarbij de meldingen worden doorgezet naar de ODG; om zo de ODG in staat te stellen
ketentoezicht uit te voeren.

2.

Stel een plan van aanpak op voor het in beeld brengen van varianten voor de inbreng van minder complexe
milieutaken. Neem hierbij de Omgevingswet als vertrekpunt, zodat een toekomstbestendige afweging op de
varianten mogelijk is.

Voor de afhandeling van meldingen BBK ziet het DB geen nader te onderzoeken aspecten. Het AB van 13 december
wordt op basis van de onderzoeksresultaten gevraagd een standpunt in te nemen. In die vergadering ontvangt u
ook het rapport met de resultaten van het onderzoek.
Uitbreiding werkgroep
De huidige werkgroep bestaat uit 5 deelnemers en de ODG, waarbij 3 van de 5 basistaakgemeenten
vertegenwoordigd zijn. Het DB vraagt de regisseurs van Oldambt en Delfzijl (DAL) om aan te sluiten bij de werkgroep,
zodat de inbreng van alle basistaakgemeenten in het proces is geborgd.
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