Volgnummer:

1

Programma:

Duurzaam wonen en ondernemen

Onderwerp:

Nieuwe taken naar Omgevingsdienst Brabant Noord en aanpassing bestaande beleid

Betreft:

Fcl/Ecl 47230091 / 34770

Structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn

Jaarlasten
Kapitaallasten (rente 4%)
(Overige) exploitatielasten
Dekking:
• bijdrage grondbedrijf
• bijdrage reserve voorziening
• subsidies
Te dekken
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Budgettair effect (x € 1.000)
2015

2016

98

2018

98

98

2017

98

98

98

98

98

Naar verwachting treedt op 1 januari 2015 nieuwe wetgeving verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH wet) in werking. Vanaf dat moment is een wettelijke basis onder de omgevingsdiensten gelegd en zijn ook de taken aangegeven welke verplicht door een omgevingsdienst uitgevoerd moeten worden. Het gaat hierbij in eerste instantie om de primaire basistaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht
en handhaving bij bedrijven. Deze reguliere taken zijn reeds vanaf 1 oktober 2013 bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) ondergebracht.
Daarnaast gaat het nu om de volgende nieuwe taken, waarvoor geen dekking is.
Nieuw beleid
• Besluit Bodemkwaliteit
• Besluit mobiel puinbreken
• Bouwbesluit asbest
• Besluit risico zware ongevallen (Brzo)
• Omgevingszorg (rampen bestrijding)
Totaal

€ 13.000
€ 3.000
€ 27.000
€ 6.000
€ 3.000
-----------€ 52.000

Verder hebben ontwikkelingen in de oprichtingsfase van de ODBN plaatsgevonden die leiden tot aanpassing van het bestaande beleid.
Algemene toelichting

Aanpassing bestaand beleid
Collectieve taken
In de offerte van de programmabegroting 2013 is de aanname gemaakt dat de ODBN de kosten van de collectieve taken zou inverdienen op het
totale VTH pakket. Het gaat in dit geval om milieucriminaliteit en ketenaansprakelijkheid alsmede het bevorderen van de doelmatigheid en kwaliteitsverbetering. Dit bleek niet haalbaar en het AB heeft inmiddels besloten dat deze kosten niet inverdiend worden. Gemeente Uden heeft geen
eigen middelen om dit op te vangen.
• Extra kosten
€ 24.000
Uren
Het uurtarief en de urenbesteding in de eerste ODBN model begroting is gebaseerd op aannames en gemiddelden. Uit de eerste opgaven van de
ODBN blijkt nu dat met gedifferentieerd tarief wordt gefactureerd en de urenbesteding vergunningverlening hoger uitvallen.
• Extra kosten
€22.000
Ter informatie wordt nog het volgende opgemerkt. In de begrotingsnotitie is de overdracht taken van de Provincie naar gemeente per 1-1-2014
reeds meegenomen. In de notitie is voorgesteld de middelen van de VTH integratie uitkering uit het gemeentefonds vanaf 1-1-2014 als budget
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de VTH taken bij de ODBN.

Bijdrage aan doelstelling van het programma
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In het belang van de bescherming van het milieu een bijdrage leveren aan een veilige leef- en woonomgeving.

