Tweede bestuurlijke netwerkbijeenkomst Omgevingsdiensten
Overleg
: Bestuurlijke bijeenkomst Omgevingsdiensten
Datum

:

17 april 2019

Tijd

:

14:00-16:30

Locatie

:

Paushuize, Utrecht

Deelnemers

: Erik van Beurden (OMWB), Willem Buunk (RUD Utrecht), Asje van Dijk (ODDV), Marco

Goedknegt (DCMR), Bert Groot Wesseldijk (ODA), Ivo ten Hagen (ODRU), Theo Janssen
(ODRA), Ad Jongenelen (ODNHN), Christiaan van der Kamp (ODMH), Tonny Meulensteen
(ODZOB), Jisse Otter (RUD Drenthe), Ankie Smit (RUD Zeeland), Jan Hein de Vreede (OD
Rivierenland), Thierry van Vugt (ODMH), Marga Waanders (FUMO), Wout Wagenmans (OD
IJsselland), Jan Willem Wiggers (ODNV), Rik van der Linden (ODZHZ), Leo Klaassen (ODH),
Ronald Visser (ODZHZ), Rob van Gerwen (VNG), Christine van Zuijlen (VNG), Michelle
Hoekstra (VNG), Kristel Lammers (VNG), Annemieke van Brunschot (VNG).

1. Opening door Dagvoorzitter Rik van der Linden
2. Welkom door Christine van Zuijlen, namens VNG
 Er komt veel op ons af op de thema’s VTH. Daarom wil de VNG een bestuurlijke
klankbordgroep opstarten, om de brede thema’s te toetsen.
 Vorige keer waren de VNG-commissies nog niet geïnstalleerd, nu wel. In de commissie
Ruimte, Wonen, Mobiliteit twee portefeuillehouders: Freek Buijtelaar uit Borger-Odoorn
en Frank van Hulle uit Terneuzen. Frank van Hulle was helaas niet aanwezig, Freek
Buijtelaar heeft zich voorgesteld.
3. Thema 1: Omgevingswet, door Kristel Lammers en Annemieke van Brunschot
Gaat in op 01-01-2021, van 26 wetten naar 1 wet. Uiterlijk in 2029 moet het omgevingsplan
in werking gaan. Daardoor moet je gesprekken voeren met elkaar: is taai en lastig.
 Omgevingswet geeft meer inzicht op wat kan en niet: het stelt kaders. Eerst moet een
omgevingsvisie opgesteld worden: welke ambities stel je? Hoe je dit motiveert is
cruciaal. Het gaat om het waarom, zorg dat je consistent bent. Dit kan ook per gebied
en je kunt ook extra zaken in je omgeving meenemen (vb. geur/geluid)
 Rol van Omgevingsdiensten zit in meerdere fasen van de beleidscyclus. Hierbij gaat
het om samenspel tussen de OD en gemeente. Het gesprek met de gemeenteraad
wordt aangezwengeld door de Omgevingswet. De beleving verandert, de praktijk niet
zozeer.
 PxQ-financiering: afrekenbaar werk, capaciteit. RUD als eerste adviseur, pas op dat je
jezelf niet klem zet.
 Stop met verder opschalen. Uitvoerbaarheid anders in geding met verschillen tussen
opdrachtgevers. Groot is eerder een nadeel dan een voordeel.
 Behandel OD als eigen organisatie en falen als bestuurlijk falen in aansturing.
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4. Thema 2: Zeer Zorgwekkende Stoffen, door Ronald Visser
 Ronald stelt de vraag: ZZS, een zorg voor gemeenten? Antwoord: ja.
Voor ZZS kun je niet weglopen, maar het ligt ook niet altijd volledig bij gemeenten, je
hebt ook te maken met provincie. In Noord-Holland worden nu de meest risicovolle
plekken in kaart gebracht door de provincie en deze blijven ook bij hun, maar als
gemeentebestuurder heb je geen idee wat je gaat aantreffen. Dat is een gedeelde zorg.
 De omgevingsdiensten worden vanzelfsprekend bij ZZS betrokken, maar de vraag is
ook hoe je het gaat organiseren. Zo kun je vanuit inhoud kijken wat onze
verantwoordelijkheden zijn: wat is het probleem, waar zit de oplossing? Ga eerst goed
kijken wat het probleem is, zodat je daarna goed aan de slag kunt om te organiseren
wat er nodig is.
 Bestuurders staan veelal op afstand en zijn minder goed op de hoogte van specifieke
situaties. Vraag is ook wat voor bodem we over krijgen vanuit provincies.
 AB is vooral voor formele stukkenstroom. Goed om aan te vullen met thematiek. Verder
gebruik maken van regionaal VTH-overleg en specifieke cases buiten AB-vergadering
oplossen. AB zorgt er ook voor dat een aardig informeel netwerk ontstaan om snel
problemen op te lossen.
5. Plenaire afronding
 Deelnemers konden zich d.m.v. enquête-briefjes aanmelden voor de bestuurlijke
klankbordgroep.
 Het is zeker nuttig om deze bijeenkomst over een halfjaar weer opnieuw te
organiseren. Onderwerpen die genoemd zijn voor een volgende bijeenkomst zijn o.a.
DSO & omgevingsdiensten, WKB.
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