Bouwstenen Bestuursopdracht Omgevingswet
Het landelijke VTH-stelsel met omgevingsdiensten gaat over in de Omgevingswet. VTH-basistaken
worden verplicht uitgevoerd door omgevingsdiensten, onder het construct van een
gemeenschappelijke regeling.
De ODZOB is onze uitvoeringsdienst in Zuidoost Brabant en moet voor de invoering van de
Omgevingswet klaar zijn om haar taken conform wet- en regelgeving uit te kunnen voeren.
In 2019 heeft het Algemeen bestuur van de ODZOB een bestuursopdracht aan de ODZOB gegeven,
bestaand uit 10 bouwstenen. Dit jaar in 2021 is een 11e bouwsteen eraan toegevoegd.
Noodzakelijke acties voor 1-1-2021:
Vóórdat de Omgevingswet in werking treedt, moeten we dus een aantal zaken geregeld hebben.
Van onderstaande punten 1 t/m 6 is het noodzakelijk (lees urgent en onvermijdelijk) om deze
voor 1-1-2021 voor elkaar te krijgen.
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2.
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Ontwerpen van het proces VTH en advies van de ODZOB, (gebruikmakend van de pilot
Omgevingsloket/DSO) tot processen die passen binnen de letter en geest van de
Omgevingswet.
De inhoudelijke producten van de ODZOB (standaarddocumenten, mandaten, consideransen,
standaardvoorschriften, werkinstructies, checklists etc.) ombouwen tot
Omgevingswetproducten gericht op een efficiënte en kwalitatief goede taakuitvoering.
Gebruikmakend van 1) en 2) de PDC van de ODZOB aan te passen aan de Omgevingswet,
waarbij we rekening houden met landelijke afspraken over de standaard zaaktypencatalogus
en de regionale afspraken uit het project PDC Speelhuismanifest.
Verkennen wat ambities van individuele deelnemers zijn en welke gevolgen dit heeft voor de
werkzaamheden en (capaciteits-)planning van de ODZOB voor 2021 en de jaren erna.
Ervoor zorgen dat alle betrokken medewerkers van de ODZOB op het juiste moment de
benodigde training & opleiding krijgen;
Daar waar bevoegdheden van taken, die bij de ODZOB belegd zijn, verschuiven een grondige
analyse doen van wat dit voor ons allen (deelnemers, ketenpartners, ODZOB) betekent. Dit
geldt met name voor bodem, maar ook bij de verandering van inrichting naar activiteit.

Noodzakelijke randvoorwaarden:
Daarnaast zijn er de volgende randvoorwaarden, verwoord in punten 7 en 8.
7.

8.

Daar waar het kan en meerwaarde heeft dit in gezamenlijkheid met de Brabantse
Omgevingsdiensten uitvoeren (Plan van Aanpak, 3OD Top-10) en/of in gezamenlijkheid met
onze ketenpartners, rekening houdend met het Speelhuismanifest1.
De benodigde inzet voor deze opgaven ná 2020 in beeld brengen, net als de gevolgen voor
de kwantitatieve en kwalitatieve capaciteitsplanning van de ODZOB.

Wenselijke acties:
In het kader van efficiëntie stellen we voor om een aantal onderwerpen als ODZOB voor te
bereiden. Dit om kosten bij alle deelnemers individueel te besparen en door op basis van
gezamenlijke uitgangspunten efficiënter te kunnen werken, punten 9 en 10:
9.

1

De Bruidsschat analyseren middels een quickscan waarbij we: in beeld brengen welke regels
in onze regio wel/niet van toepassing zijn, welke regels wel/niet gebruikt worden welke regels
wel/niet voor aanpassen in aanmerking komen; het advies wordt door onze deelnemers

Het Speelhuismanifest is in 2019 opgesteld als kader voor de samenwerking in de regio. Inmiddels spreekt men van Regionale Samenwerking Omgevingswet.

gebruikt bij de invulling van de Bruidsschat in Omgevingsplannen, waarbij de uiteindelijke
afweging aan het bevoegd gezag is.
10. Invulling geven aan een gemeenschappelijk beeld over kernwaarden Omgevingskwaliteit.
Deelnemers kunnen deze als handreiking gebruiken bij het opstellen van Omgevingsvisies en
Omgevingsplannen.
11. Transitie van Inrichting naar MBA: een nieuwe bouwsteen en toegevoegd aan programma:
a.

b.

Plan van aanpak / Implementatieplan (nieuw/noodzakelijk)
De Omgevingswet betekent een nieuwe systematiek in de grondslag voor de bepaling
wat vergunning plichtig en wat onder meldingen en algemene regels geldt.
De kern van deze wijziging zit in de transitie van inrichting naar milieu belastende
activiteit (MBA).
Een inrichting is een fysieke eenheid van activiteiten en installaties met een
organisatorische en fysieke binding. Tot op heden zijn inrichtingen de basis voor al
dan niet vergunningplicht. Met de overgang naar MBA’s wordt er een overstap gemaakt
naar een nieuwe systematiek, waarbij bezien moet worden van welke afzonderlijke
activiteiten binnen een inrichting sprake is en welke activiteiten vergunningplichtig,
dan wel meldingsplicht zijn. Het onderzoek van OMWB heeft laten zien dat de
uitkomsten van deze exercitie enorm variëren per inrichting en dat het niet mogelijk is
om met behulp van algoritmes dit transitieproces te automatiseren.
Het omzetten vergt maatwerk en een gestructureerde aanpak, uitgewerkt in een plan
van aanpak en implementatieplan. Voor de analyses, het instellen van een werkgroep
van deskundigen, het uitwerken e.d. wordt 400 uur geraamd.
Uitvoering transitie van Inrichting naar MBA (nieuw/noodzakelijk)
Het uitvoeren van de transitie van Inrichting naar MBA is een arbeidsintensief proces,
gebaseerd op maatwerk per inrichting. In het op te stellen plan van aanpak wordt de te
volgen weg uitgewerkt. Om een start te maken met de feitelijke omzetting van
Inrichting naar MBA wordt 400 uur gereserveerd.

