
Voorzitter, 

Een jaarlijks vast moment, het vaststellen van de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van de drie 
Brabantse omgevingsdiensten.   

Geen hamerstuk wat ons betreft want de omgevingsdiensten vervullen een belangrijke rol voor de 
provincie.  

Het milieubeleid is namelijk zo goed als je het handhaaft. GroenLinks zegt het vaker. We kunnen als 
overheden prachtige plannen en beleid maken, maar als er geen goede uitvoerende en 
controlerende instantie is dan ben je nergens.  

Dan komen we ook meteen op een belangrijk punt voor het behouden van een kwalitatief goede 
omgevingsdienst, namelijk het jaarlijks indexeren van de budgetten.  

Indexeren is nodig, want ander bezuinig je en gaat het ten koste van de kwaliteit. Het vorig 
bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’ was daar duidelijk over: we indexeren jaarlijks. In het nieuwe 
bestuursakkoord is er niks over opgenomen. Daarom de vraag aan de gedeputeerde: wat is het 
nieuwe beleid? Wordt de zekerheid geboden dat de komende jaren gewoon zal worden 
geïndexeerd?  

Ook niet nieuw zijn de zorgen die GroenLinks heeft over het behouden en aantrekken van 
medewerkers voor de omgevingsdienst. De ODBN benoemt die opgave ook nadrukkelijk in hun 
ontwerpbegroting. Door de huidige krappe arbeidsmarkt is het een enorme uitdaging. Er lopen nu 
enkele programma’s om jonge afgestudeerden binnen te halen en medewerkers intern op te leiden. 
Wat zijn momenteel de resultaten daarvan?  

De fractie van GroenLinks heeft ook technische vragen gesteld over het uitstel van de omgevingswet. 
Een besluit dat door het rijk te lang is uitgesteld. Dat zorgt voor financiële veranderingen en 
bijbehorende risico’s.  Zowel voor de omgevingsdiensten die zich al volop aan het voorbereiden 
waren, maar ook voor de provincie. De omgevingswet hevelt onder andere de bodemtaken van de 
provincie naar de gemeente. Uit het antwoord op onze technische vragen begrijp ik dat nog niet 
geregeld dat de mede bekostiging voor deze taken vanuit het Rijk doorloopt. Is al duidelijk wanneer 
het Rijk met duidelijkheid hierover komt?  

Verder wordt door de provincie aan de ODBN gevraagd de kostenstructuur en omvang tegen het 
licht te houden, door vergelijkend onderzoek te doen met andere omgevingsdiensten. Het gaat 
langzaam beter met ODBN. Ze werken nu kostendekkend, maar het weerstandsvermogen is nog te 
laag. Echter, de fractie van GroenLinks vindt het een erg algemeen verzoek en vraagt het college de 
reden van het verzoek nader toe te lichten. Want is er nu onvoldoende inzicht in de kostenstructuur 
of ziet het college grote afwijkingen in vergelijking met andere omgevingsdiensten? En zo ja, welke 
zijn dat? En wat voor onderzoek wenst het college en wat kunnen we straks als staten verwachten? 
Een quick-scan of een gehele doorlichting van de organisatie? Op deze vragen zijn in de technische 
vragenronde geen antwoorden gekomen. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.  

 

 


