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Geacht college,
Op 8 februari 2019 hebben wij uw brief ontvangen (brief met kenmerk 2018072485) met als onderwerp
‘Kadernota Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) 2020’. In deze
brief wordt gesteld dat als efficiënter en effectiever toezicht wordt gehouden en de kwaliteit van de
leefomgeving verbetert, dat logischerwijs op de langere termijn een kostenbesparing kan worden
verwacht. U verzoekt mij dit voordeel te berekenen en terug te laten komen in de meerjarenbegroting voor
het ROK.
Op 1 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de ODZOB een positief besluit genomen over het
Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht. In dit besluit is ingestemd met een lineair groeiscenario van
4 jaar ten aanzien van het beschikbaar stellen van het noodzakelijke budget. Deze financiële gevolgen zijn
zoals afgesproken verwerkt in de concept-begroting 2020 van de ODZOB overeenkomstig artikel 7.5 van
het Besluit omgevingsrecht.
Ook is besloten om de frequenties en kengetallen die nu onderdeel uitmaken van het ROK Milieutoezicht
2018 te monitoren en uiterlijk na 2 jaar na aanvang te verantwoorden aan het algemeen bestuur
(dus Q1 2022). Een regionale werkgroep zal deze taak op zich nemen en zal tevens beoordelen of en op
welke wijze er kostenbesparing aan de orde is. Mocht uit deze evaluatie bijvoorbeeld blijken dat de
kengetallen op een te hoog niveau zijn vastgesteld, het inrichtingenbestand gekrompen is, of dat er om
andere redenen minder toezichtslast nodig is dan geraamd, dan zal hiermee rekening worden gehouden
in de kadernota en begroting 2023 en verder. De colleges en raden zullen daarover door mij worden
geïnformeerd in de reguliere P&C-cyclus.
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Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Danny van de
Waardenburg via telefoonnummer 088-3690342 of per e-mail d.vandewaardenburg@odzob.nl.
Met vriendelijke groet,

J.M.L. Tolsma
Directeur, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
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