COMMISSIE RUIMTE
PUBLIEKSAGENDA
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

15 januari 2019
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 20 december 2018.
* In het kader van de geldende privacywetgeving alleen voor raads- en commissieleden te
benaderen.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:*
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 16-11-2018, Raad van State: Uitnodiging zitting beroep d.d. 25
januari 2019 met betrekking tot Bp Asten Verzamelplan 2018-1
b. Brief van 20-11-2018, Raad van State: Verzoek inbrengen zienswijze op
deskundigenverslag met betrekking tot beroep Bp Asten Verzamelplan 2018-1
c. Brief van 26-11-2018, VNG: Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval
d. Brief van 11-12-2018, Raad van State: Beroep met betrekking tot Bp Asten
Verzamelplan 2018-1
e. Brief van 25-10-2018, Raad van State: Uitnodiging zitting met betrekking
beroep Bp Buitengebied Asten 2016
In handen van B&W ter voorbereiding:
f. Brief van 29-11-2018, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant: Kadernota 2020

4.

Kadernota 2020 ODZOB (adviserend)
In de voorliggende Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2020 (hierna:
kadernota) zijn de uitgangspunten voor de begroting 2020 (en de meerjarenraming
2021-2023) opgenomen. Het belangrijkste uitgangspunt voor de begroting is dat
deze sluitend is en voorziet in maatregelen die ook op de langere termijn een
sluitende begroting waarborgen.
Op één punt wordt u specifiek geattendeerd. Dit betreft het regionaal en uniform
uitvoeringsbeleid. Op 22 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de
ODZOB het Regionaal Operationeel Kader (ROK) milieutoezicht vastgesteld, dat
daar onderdeel van uitmaakt. Het milieutoezicht dat door de ODZOB uitgevoerd
wordt, moet bijdragen aan de doelen die lokaal en regionaal gesteld zijn. We willen
een schone en veilige fysieke leefomgeving voor nu en in de toekomst. Toezicht en
handhaving behoren tot de middelen om dit te bereiken. Op regionaal niveau
samenwerken kan bijdragen aan het efficiënt en effectief inzetten van deze
middelen (risicogericht en gebaseerd op naleefgedrag).
Namens Asten is tegen het ROK gestemd, mede vanwege de forse middelen die
hier structureel mee gepaard lijken te gaan. Deze middelen zijn u bekend via onze
begroting 2019. Eén van de uitgangspunten van het ROK is dat het milieutoezicht

efficiënter en effectiever moet worden. Dit zou logischerwijs op de langere termijn
tot een kostenbesparing moeten leiden. Over deze kostenbesparing zijn door de GR
tot op heden nog geen (concept) cijfers kenbaar gemaakt.
U wordt geadviseerd om hierover een reactie te sturen aan de directeur van de
ODZOB. In de reactie op de kadernota kunt u verzoeken de kostenbesparing die
logischerwijs met het ROK gepaard gaat in beeld te brengen in de
meerjarenbegroting.
5.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen
en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)

6.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Aangepaste regeling mantelzorg in bestemmingsplannen
(ph J.P. Spoor en Th.M. Martens, info: Team Ruimte)

b. Memo voortgang regionaal zonnepanelenproject De Groene Zone
(ph Th.M. Martens, info: Team Ruimte)

c. Memo informatie vervolgaanpak stimuleringsmaatregelen huisvesting jongeren
(ph. H.A.M. van Moorsel, info: Team Ruimte)

d. Lijst van toezeggingen
7.

Rondvraag en sluiting
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