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Mandatering aan omgevingsdienst(en) 

Geachte Raad, 

Enig tijd geleden ontving u een brief d.d. 21 oktober 2014 inzake de 
mandatering aan de omgevingsdiensten met kenmerk C2152855 Į 3654099. 
Met deze brief is per abuis de verkeerde bijlage meegestuurd, waarvoor mijn 
oprechte excuses. 

Om verwarring te voorkomen treft u bijgaand een kopie van bovengenoemde 
brief aan met daarbij de juiste bijlage. 

Datum 

06 november 2014 

Ons kenmerk 

C 2 1 5 2 8 5 5 / 3 6 9 2 0 4 4 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

B.W.CJ. Biemans 

Telefoon 

(073) 681 24 78 

E-mail 

bbiemans@brabant.nl 

Biįlage(n) 

2 

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn. 

Gedeputeerde Staten van NoordBrabant, 
namens deze, 

mw. M.J. van den Dries, 
Programmamanager Opdrachtgeverschap en Regie Omgevingsrecht. 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik

baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de NS Zonetaxi en met 
de OVfiets. 
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Onderwerp 

Mandatering aan Omgcvingsdienst(en) 

Geachte Raad, 

In Noord-Brabant zijn 43 gemeenten die het mandaat aan de 
omgevingsdiensten op basistaken en eventuele BRZO-taken nog niet volledig 
hebben verleend. In Provinciale Staten is een motie aangenomen waarin zij 
gemeenten oproepen om dit alsnog te doen. 
Zij hebben daarbij de volgende overwegingen: 

Efficiënte besluitvorming door de omgevingsdiensten is hierdoor vaak 
niet mogelijk. 
Besluiten kunnen soms bijvoorbeeld louter om administratieve redenen 
niet worden ondertekend, waardoor burgers bedrijven en andere 
belanghebbenden onnodig lang moeten wachten op besluiten. 
Bovendien leidt dit tot extra kosten voor de omgevingsdiensten. 

Op basis van gegevens van de omgevingsdiensten is geconstateerd dat ook uw 
gemeente nog geen volledige mandatering heeft geregeld. Daarom roepen wij u 
namens Provinciale Staten op, om op korte termijn een volledige mandatering 
van de basistaken en BRZO-taken (indien van toepassing) alsnog te verlenen 
aan de omgevingsdienst(en). 

Hiermee geven wij uitvoering aan een motie die op 4 ju l i j . 1 . is aangenomen 
door Provinciale Staten. De tekst van deze motie vindt u in de bijlage. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

Voorzitter, Secretaris, r 
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Datum 

21 oktober 2014 

Ons kenmerk 

C2152855/3654099 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

B.W.C.J. Biemans 

Telefoon 

(073) 681 24 78 

E-mail 

bbiemans@brabant.nl 

Bijlage(n) 

1 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de NS Zonetaxi en met 
de OV-fiets. 

tjr, Secretaris 

V 



* Onafhankelijke 
* # Statenfractie 

Noord-Brabant 

Motie Mandaat Omgevingsdiensten 

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3/4 juli 2014, 

constaterende dat: 
De omgevingsdiensten gebaseerd zijn op gemeenschappelijke regelingen waaraan provincie en 
gemeenten deelnemen; 

De omgevingsdiensten besluiten nemen namens de deelnemers; 

overwegende dat: 
De provincie streeft naar een efficiënte besluitvorming, ook van de omgevingsdiensten; 
Dat een goed mandaatbesluit van alle deelnemers ten gunste van de omgevingsdiensten daarbij 
essentieel is; 

* Daar nu geen sprake van is zodat besluiten om louter administratieve redenen niet ondertekend 
kunnen worden; 
Dat hierdoor burgers, bedrijven en andere belanghebbenden onnodig lang moeten wachten op hun 
besluiten; 
Dat hierdoor onnodige kosten worden gemaakt door de omgevingsdienst; 

Roepen Gedeputeerde Staten op om: 
- Gemeenten die het mandaat richting de omgevingsdiensten nog niet passend hebben vormgegeven 

te bewegen dit alsnog te doen binnen acht weken van heden; 
PS binnen afzienbare tijd te berichten over de voortgang van het voorgaande; 

En gaan over tot de orde van de dag. 

M. 

meets 
66 

M.van der Wel 
Partij voor de Dieren 

ifräctie Noord-Brabant 


