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Aanleiding
Eind 2018 is in het AB geconstateerd dat deelnemers het basistakenpakket verschillend interpreteren. Een
werkgroep heeft de basistaken nader onderzocht. Voor het overgrote deel van het takenpakket is er een gedeeld
beeld, echter op drie onderdelen bleef er een verschil van inzicht. Dit leidde ertoe dat het bestuur de heer
Struiksma om een second opinion heeft gevraagd. De heer Struiksma heeft op 13 januari 2020 zijn bevindingen
met het AB gedeeld. Op 26 maart 2020 heeft het AB besloten om de werkgroep Basistaken de opdracht te geven
om te onderzoeken wat de impact is indien de basistaken conform de Omgevingswet worden ingebracht.
Plan van aanpak
Om de impact in beeld te kunnen brengen is het bijgevoegde plan van aanpak opgesteld. Dit plan is opgesteld in
afstemming met de regisseurs van de basistaakgemeenten.
Het plan kent twee fasen en een zestal stappen. In de eerste fase wordt in beeld gebracht wat de omvang is van
het in te brengen takenpakket. In de tweede fase worden de organisatorische, personele en financiële
consequenties voor de ODG en de deelnemers in beeld gebracht.
De planning is erop gericht om in september een rapportage op te leveren dat als basis kan dienen voor
besluitvorming in gemeenten en in het dagelijks en algemeen bestuur van de Omgevingsdienst. De werkgroep
gaat deze ambitie aan, maar geeft wel een voorbehoud. De planning gaat ervan uit dat het relatief snel lukt om
het inrichtingenbestand en de impact van de Omgevingswet in kaart te brengen. Mocht daar meer tijd voor nodig
zijn, dan treedt vertraging op. Ook vraagt het in de zomerperiode inzet in de gemeenten.
Stand van zaken
Gelet op de planning is de werkgroep inmiddels al aan de slag met de eerste stappen. Graag geven we een
terugkoppeling van de voortgang middels een presentatie in het Algemeen Bestuur van 3 juli.
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