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Inbrengen zienswijzen Ontwerpbegroting 2107 en Meerjarenraming 2018-2020

Geacht bestuur, beste voorzitter,

In de besluitvormende vergadering van 10 mei 2016 heeft de raad van de gemeente 
Veldhoven besloten om op twee onderdelen van de Ontwerpbegroting 2017 en 
Meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een 
zienswijze in te dienen, te weten:

1. een provinciaal afgestemde kwaliteit moet uitgangspunt zijn voor de 
vaste productkwaliteit en productkosten van de ODZOB

In paragraaf 2.2. van de Ontwerpbegroting wordt gesteld dat de ODZOB voor 
iedere individuele gemeente zal voldoen aan de vast te stellen verordeningen wat 
betreft de kwaliteitscriteria. Hierbij wordt opgemerkt dat deze ten aanzien van de 
basistaken regio breed gelijk zijn. Hiermee wordt ongelijkheid gesuggereerd ten 
aanzien van de verzoektaken. In Brabant heeft echter een ambtelijke werkgroep 
een ontwerp van de Brabantbrede Verordening kwaliteitscriteria VTH opgeleverd. 
Hierin is een met elkaar afgesproken niveau van gelijke kwaliteit uitgewerkt. Als 
een individuele of een beperkt aantal deelnemer(s)afwijkt van de regionale 
kwaliteitsvraag waardoor de ODZOB haar (structurele) bedrijfsvoering moet 
aanpassen zullen eventuele daaruit volgende meerkosten door die verzoeker 
gedragen moeten worden en niet door het collectief.

2. er ontbreekt een onderbouwing van de verwachte uitbreiding van de 
opdrachtenportefeuille door de Omgevingswet

Onder Exploitatiebegroting, baten (paragraaf 4.2) is de volgende zin opgenomen: 
"De verwachte ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet, en de 
overtuiging dat het beleggen van meer taken bij de ODZOB kwaliteit- en 
efficiencyvoordelen oplevert voor de deelnemers maakt dat dit waarschijnlijk een 
conservatieve schatting zal blijken te zijn". De schatting doelt op de opgenomen
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post voor verzoektaken buiten het werkprogramma waarbij de realisatie van 2015 
is aangehouden.
Deze aanname is opmerkelijk omdat de Omgevingswet in de tabel met de 
geïnventariseerde risico's ODZOB (pagina 34) onder 1.3. genoemd wordt als een 
risico. Dat de Omgevingswet zal leiden tot meer opdrachten is, zoals ook blijkt uit 
deze tabel, niet onderbouwd. De Omgevingswet zal resulteren in meer 
(bestuurlijk) maatwerk, meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers, bedrijven 
en inwoners. De overheid zal in haar uitvoerende taken een meer faciliterende rol 
krijgen waarbij verbinding en kennis van de lokale situatie een prominentere rol 
gaat krijgen. Tegelijkertijd zal ook de verdere deregulering effect hebben op de 
klassieke rol van toets- en toezichttaken. De kerntaken van de ODZOB als 
uitvoeringsorganisatie zijn gelegen in de klassieke rol.

Voor het overige stemt de gemeenteraad in met de Ontwerpbegroting 2017 en 
Meerjarenraming 2018-2020. Bijgevoegd ontvangt u het raadsbesluit.
Namens de gemeenteraad verzoeken wij u de zienswijzen mee te nemen in uw 
beoordeling en voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester


