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16 januari presentatie Struiksma in AB over basistaken en omgevingswet
7 februari vervolgopdracht portefeuillehouder Bolding aan werkgroep basistaken
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Terugblik: Inhoud
A. Werkgroep basistaken

•
•

Belangrijke mate gedeeld beeld over basistaken
Interpretatieverschillen

B. Opdracht second opinion

1.
2.
3.

Wettelijk kader geconstateerde interpretatieverschillen
Impact Omgevingswet op de geconstateerde interpretatieverschillen.
Alternatieven - binnen de kaders van de wet - om praktisch om te gaan met de geconstateerde
interpretatieverschillen.

C. Rapport Struiksma

•
•

•

•
•

In het stelsel staat een overzichtelijke uitvoering van milieutaken voorop.
Meldingen BBK:
–
–
–

BOR: basistaak
Omgevingswet: basistaak
Alternatieve aanpak: geen wettelijke basis

–
–
–

BOR: geen basistaak.
Omgevingswet: basistaak
Alternatieve aanpak: geen wettelijke basis bij omgevingswet

(bedrijfsmatige) Sloopmeldingen met asbest

Minder complexe milieutaken: basistaak
Advies of mandaat: Omgevingswet iedereen mandaat

Beslispunten AB
AB 26 maart
1.

Uitgangspunt AB: het hanteren van actuele wetgeving en het tijdig implementeren van
toekomstige wetgeving

2.

Het AB houdt de lijn Struiksma aan voor de omgevingswet:
–
–
–
–

BBK meldingen: basistaak (ook onder de BOR)
(bedrijfsmatige) Sloopmeldingen met asbest: basistaak
Minder complexe milieutaken: basistaak
Verplicht mandaat van deelnemers aan dienst

3.

Het AB stuurt op ruimhartige overdracht van milieutaken vanuit deelnemers

4.

Het AB vraagt de werkgroep basistaken:
–
–

Een plan van aanpak te verkennen
Een Businesscase op te stellen

Toelichting (1)
Ad 1 en 2
De werkgroep heeft vanwege de mogelijke consequenties en gevoeligheid, duidelijk bestuurlijk mandaat
nodig:
Helderheid over standpunt van het AB ten aanzien van het rapport van Struiksma
Een gedragen opdracht.
Ad 3 Ruimhartig overdragen
Doel van deze stap richting het financieringsmodel is eenduidigheid creëren en efficiënte taakuitvoering
mogelijk te maken.
Zorgvuldigheid en tijdig resultaat zijn beide van belang.
Ad 4 opdracht werkgroep
DB / Bolding: vraag aan de werkgroep (7 feb):
1.
Moment overdracht BBK meldingen en asbesttaken?
2.
Impact inbreng BTP onder omgevingswet? Randvoorwaarden?
Output in beeld
Er zijn stappen te zetten en keuzes te maken om de impact goed te kunnen bepalen:
•
De opbouw en kwaliteit van het locatiebestand verschilt per gemeente.
•
Er zijn aannames nodig om het locatiebestand (basis taakverdeling huidig wettelijk kader) te vertalen
naar milieu-belaste activiteiten (Omgevingswet).
•
De tijdsplanning is ambitieus, mogelijk wel passend bij beslispunt 3 ruimhartige overdracht.

Toelichting (2)
•

Hoe houd je de financiële gevolgen beheersbaar?
–
–
–

•

Moeten alle bedrijven voor overleggen naar Veendam ipv
gemeentehuis?
–

•

Overdracht van taken zal in de regel gepaard gaan met overdracht van formatie.
In het nieuwe financieringsmodel zit de knop op het beleid: frequenties en leeftijd
van een vergunning.
De dienst werkt al steeds efficiënter en kan straks meer risicogestuurd werken (ivm
informatie naleefgedrag)

De praktijk nu in gemeenten met een breder pakket:
overleggen zijn op locatie bij het bedrijf, bij de gemeente, bij de ODG.

Hoe werkt het bij bestuurlijk gevoelige zaken?

– De praktijk nu in gemeenten met een breder pakket:
•
•
•

Lijst bedrijven: strategie vooraf doorspreken en overleg voorafgaand aan stappen
Bij onverwachte gevoeligheid: direct overleg met betrokken ambtenaren/bestuurders
Voor alle deelnemers: dwangsom (VLOD of LOD) vooraangekondigd bij deelnemer.

Opdracht werkgroep
Verkenning
-

-

Informatie over:
taakomvang,
personeel,
organisatie
Randvoorwaarden bij
inbreng
Communicatie en
afstemming

Maart – April 2020

Plan van aanpak
Vaststellen
- DB
- B&W gemeenten

Informeren
- OR ODG
- OR Gemeenten
- Personeel gemeenten
- Personeel ODG

Mei – Juni 2020

Businesscase
Inbreng taken

Impact:
- Taakuitvoering
- Werkproces
- Organisatie
- Financiën
- Personeel

Juni – Augustus 2020

Besluitvorming
-

Gemeenten
DB en AB

Thema’s:
- Tempo inbreng
- Deelnemersbijdrage
- Overdracht personeel
- Borgen
randvoorwaarden

Najaar 2020

