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Onderwerp 

Mandatering aan Omgevingsdienst(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). 

Datum 

21 oktober 2014 

Ons kenmerk 

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

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

B.W.CJ. Biemans 

Telefoon 

(073) 681 24 78 

E-mail 

bbiemans@brabant.nl 

Bijlage(n) 

1 

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

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

tļr, Voorzittër Secretaris 

V 
1 

het centraal station bereik

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



Provincie Noord-Brabant 

Statenmededeling aan Provinciale Staten 

Datum 

O n d e r w e r p 14 oktober 2014 

Behandeling Motie M l 7 Mandaat Omgevingsdiensten Documentnummer 

3676841 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

K e n n i s n e m e n v a n 
Behandeling Motie M l 7 Mandaat Omgevingsdiensten. 

Aanle id ing 
Op 4 juli 2014 hebben uw Staten motie M l 7 Mandaat Omgevingsdiensten aangenomen. In 
de motie worden Gedeputeerde Staten opgeroepen om gemeenten die het mandaat richting de 
omgevingsdiensten nog niet passend hebben vormgegeven, te bewegen dit alsnog te doen. 

B e v o e g d h e i d 
De omgevingsdiensten zijn gebaseerd op gemeenschappelijke regelingen. De provincie is, net 
als de gemeenten, deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling. Toezicht op de 
gemeenschappelijke regelingen ligt bij het Ministerie van BZK. Het afgeven van mandaat aan 
de omgevingsdiensten maakt geen onderdeel uit van Interbestuurlijk Toezicht. Het voorgaande 
betekent dat de provincie de gemeenten uitsluitend kan oproepen om passend mandaat af te 
geven aan de omgevingsdiensten. De provincie kan dit niet afdwingen. 

K e r n b o o d s c h a p 
7. Mandaat aan omgevingsdiensten 
In Motie 17 worden Gedeputeerde Staten opgeroepen om gemeenten die het mandaat richting 
de omgevingsdiensten nog niet passend hebben vormgegeven te bewegen dit alsnog te doen. 
Aan de hand van informatie van de omgevingsdiensten is een overzicht samengesteld van de 
mandatering door gemeenten en provincie aan de drie Brabantse omgevingsdiensten (bijlage 

1). 
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Hieruit blijkt dat 43 gemeenten het mandaat aan de omgevingsdiensten op 
basistaken en/of BRZO-taken niet hebben verleend. Gedeputeerde Staten sturen 
een brief aan de gemeenteraad van deze gemeenten met de oproep als nog 
mandaat te verlenen (zie bijlage 2). 

Datum 

3676841 

Documentnummer 

14 oktober 2014 

Europese en internat ionale z a k e n 
n.v.t. 

Communicat ie 

De informatie over de mandatering door gemeenten is afkomstig van de omgevingsdiensten. 

V e r v o l g 

8 weken na het versturen van de brief zullen Gedeputeerde Staten via de omgevingsdiensten 
de stand van zaken monitoren. Uw staten worden hierover geïnformeerd. 

Tijdens de vergadering van uw Staten op 3 oktober jl. is door Gedeputeerde Van den Hout 
toegezegd dat op een later moment nader met uw Staten wordt gesproken over governance bij 
de omgevingsdiensten en de relatie met de gemeenten. 

Bij lagen 
1. Overzicht mandaten aan omgevingsdiensten; 
2. Afschrift brief van Gedeputeerde Staten aan gemeenten. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

de voorzitte de secretaris 

ŕ 
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 

Auteur: B.W.CJ. Biemans, bbiemans@brabant.nl, (073) 681 24 78 
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