
Voorstel: M 1

Motie vreemd aan de orde van de dag 

De raad van de gemeente Etten-Leur in vergadering bijeen d.d. 23 maart 2021

Onderwerp: Bedrijfsvoering Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) na 
invoering Omgevingswet en na corona

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende:
 Dat de Omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt;
 Dat de invoering van de Omgevingswet ook consequenties heeft voor de 

bedrijfsvoering van de OMWB;
 Dat deze consequenties onder andere betrekking hebben op de verlaging van het 

aantal af te geven omgevingsvergunningen, ruimte voor lokaal maatwerk, 
milieuregels in het Omgevingsplan en het intensiever samenwerken in de gehele 
keten;

 Dat de Omgevingswet in het algemeen en het intensiever samenwerken in de keten 
in het bijzonder ook meer nabijheid van de Omgevingsdienst vraagt;

 Dat we tijdens de coronapandemie ook zaken over de inrichting en invulling van het 
werken geleerd hebben, die in het post corona tijdperk zeker navolging zullen vinden 
in hybride vormen van (deels vanuit huis en deels vanuit kantoor) werken;

 Dat de Omgevingsdienst in de kaderbrief 2022 niet ingaat op de gevolgen voor de 
bedrijfsvoering van de invoering van de Omgevingswet en het werken in post corona 
tijd;

 Dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeenten 
adviseert om in hun jaarrekening 2020 een aparte paragraaf over corona op te 
nemen;

 Dat een aparte paragraaf over corona ook inzicht kan bieden over wat in de 
coronatijd is geleerd.

Overwegende:
 Dat de invoering van de Omgevingswet en het hybride werken in het post corona 

tijdperk grote gevolgen zullen hebben voor de bedrijfsvoering van de OMWB;
 Dat het van groot belang is om inzicht te hebben in deze gevolgen, aangezien alleen 

op basis van dit inzicht keuzes over een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van 
de OMWB kunnen worden gemaakt;

 Dat de nabijheid van de OMWB, die noodzakelijk is binnen de Omgevingswet, 
ingevuld kan worden door medewerkers van de OMWB meer gebruik te laten maken 
van werkplekken bij de gemeenten waarvoor ze werkzaam zijn;

 Dat door meer gebruik te maken van beschikbare werkplekken bij de deelnemers de 
kosten voor de eigen huisvesting van de OMWB kunnen worden verlaagd door 
bijvoorbeeld een deel van het kantoorgebouw onder te verhuren;



 Dat door meer gebruik te maken van beschikbare werkplekken bij de deelnemers de 
samenwerking en informatie-uitwisseling zullen verbeteren waardoor effectiviteit en 
de efficiency zal worden vergroot, wat er toe leidt dat tegen minder kosten een beter 
resultaat kan worden behaald door de OMWB.

Verzoekt het college:
1. Op basis van de constateringen en overwegingen in deze motie tijdens de 

eerstvolgende Algemene bestuursvergadering te pleiten voor het bieden van inzicht 
in de paragraaf bedrijfsvoering van de ontwerpbegroting 2022 van de 
besparingsmogelijkheden op de bedrijfsvoering ten gevolge van de invoering van de 
Omgevingswet alsmede het hybride werken in het post corona tijdperk.

2. Het dagelijks bestuur van de OMWB te vragen de onder 1 genoemde 
besparingsmogelijkheden te verwerken in de ontwerpbegroting 2022 die aan de 
deelnemers voor een zienswijzenprocedure wordt voorgelegd.

3. Deze motie te zenden aan alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 
alsmede aan Provinciale Staten van Noord-Brabant met het verzoek deze motie te 
ondersteunen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Fractie D66          Fractie APB     Fractie GroenLinks      Fractie CDA           Fractie VVD

Ron Dujardin        Jennie Boer     Dennis Aerts               Jürgen van Hulst    Edgar de Jager

Fractie PvdA         Fractie Ons Etten-Leur        Fractie Leefbaar Etten-Leur

Hans Wierema      Eric Menheere                     Clasien de Regt

 

Unaniem aangenomen tijdens de openbare raadsvergadering 
van 23 maart 2021

drs. W.C.M. Voeten MBA
griffier
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