Geachte griffier,
Wij informeren de raads- en statenleden graag over de ontwikkelingen rondom de Omgevingsdienst
Brabant Noord (ODBN). In de bijlage treft u de nieuwsbrief aan voor gemeenteraadsleden en leden
van Provinciale Staten. Het is de eerste informatiebrief van dit jaar. De laatste dateert van december
2014. Ik verzoek u om deze nieuwsbrief op de lijst van ingekomen stukken te plaatsen voor de
gemeenteraad of Provinciale Staten.
Tot slot wijzen wij u nog op ons aanbod om een kennismakingsafspraak te maken of om in de
vergadering van de gemeenteraad of Provinciale Staten een toelichting te geven op onderwerpen
aangaande de ODBN. Indien u daar prijs op stelt vernemen wij dat graag van u, zodat wij in goed
overleg de inhoud van onze ontmoeting kunnen bepalen.

Jan Dirk Nijkamp
Directeur a.i.
T (0485) 338 301 E jnijkamp@odbn.nl
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Interim directeur ODBN

Op donderdag 13 november 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van de
ODBN bekend gemaakt dat de heer Cremers, directeur van de ODBN,
per direct is vrijgesteld van werkzaamheden. Het DB en de directeur
verschilden van mening over hoe de ODBN aangestuurd zou moeten
worden. Inmiddels is per 1 januari 2015 Jan Dirk Nijkamp als interim
directeur aan de slag. Hij is voor de duur van een jaar aangesteld.

Algemeen en Dagelijks Bestuur ODBN

De ODBN is een gemeenschappelijke regeling van 18 gemeenten
in Brabant Noord en de Provincie Noord-Brabant. Een wethouder
of burgemeester van iedere gemeente en de gedeputeerde van de
Provincie Noord-Brabant vormen samen het Algemeen Bestuur (AB).
In de vergadering van het AB van 11 februari 2015 is de voorzitter en
het nieuwe Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. Matthie van Merwerode,
wethouder gemeente Uden, is aangesteld als voorzitter. Bekijk de
nieuwe samenstelling van het Dagelijks Bestuur: www.odbn.nl/overons/het-bestuur/dagelijks-bestuur

Terugkijken en vooruit blikken

Samen met voormalig bestuursvoorzitter de heer Hoeksema en huidig bestuursvoorzitter de heer Van Merwerode kijken we kort terug
en werpen we een blik vooruit. Wat heeft de ODBN de deelnemers
opgeleverd in het eerste jaar van haar bestaan? En wat mogen zij
verwachten voor 2015?
“Na enkele bewogen jaren van voorbereiding is
de ODBN in 2014 daadwerkelijk van start gegaan.
Van belang is dus om te realiseren dat dit het eerste
levensjaar was. In het eerste jaar is het koersdocument door het bestuur vastgesteld, dat de visie en
missie voor de ODBN beschrijft. Dit is een belangrijke
basis voor verdere opbouw en ontwikkeling. Het was
een enerverende tijd met ups en downs, kortom, een
bijzondere ervaring. Ik hoop aan mijn opvolger een organisatie met een
mooie toekomst te kunnen overdragen.” Hendrik Hoeksema

Met deze informatiebrief
informeren wij u graag over
de ontwikkelingen rondom
de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN). Het is de eerste
informatiebrief van dit jaar. Wij
zullen u in 2015 ieder kwartaal
op deze manier informeren.
Hiermee hopen wij u voldoende
op de hoogte te houden van
de zaken die spelen rondom de
ODBN.

In deze informatiebrief

Op 11 februari is door het AB de
nieuwe voorzitter en het nieuwe
DB gekozen: wij geven weer hoe
de nieuwe samenstelling van
AB en DB nu is. We blikken kort
terug op 2014 en kijken vooruit
naar 2015. Daarnaast vertellen
we u meer over de route die
we in 2015-2016 bewandelen
richting de visie 2020. Tot slot
lichten we een paar resultaten
uit.

“Ook in 2015 zal de ODBN een belangrijke bijdrage
leveren aan het schoon en veilig houden van Brabant.
De deelnemers van de ODBN zullen hun uitvoeringsdienst steeds meer gaan ervaren als een slagvaardige
organisatie. Een organisatie in ontwikkeling vraagt
veel van de betrokken medewerkers. Een recent
opgesteld plan van aanpak als nadere uitwerking
van het vastgestelde koersdocument biedt houvast.
Als nieuwe voorzitter van ODBN geef ik de komende jaren hier graag
sturing aan. En aan de ambitie om de ODBN te laten uitgroeien tot het
kenniscentrum landbouw en groene wetgeving in de regio.” Matthie van
Merwerode
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Plan van aanpak 2015-2016

In het koersdocument van de ODBN “Missie, visie 2020, fundament
2014-2016” wordt inhoudelijk richting gegeven aan de taakuitvoering. Zo zijn er ook nog een programmaplan 2014-2015, notitie
“Aanpak speerpunten programmaplan” en een “Bedrijfsplan 2015”
geschreven. Het plan van aanpak 2015-2016 “Samen werken aan
een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst” dat nu is
opgesteld, staat in het teken van het ordenen van alles wat in 2014 is
bedacht om de visie 2020 te realiseren. De focus komt de komende
twee jaar te liggen op het op orde maken van de basis. We verdelen
de inspanningen die we hiervoor leveren onder in drie thema’s:
1. Samenwerking op orde > doel: Een samenhangende VTH-taakuitvoering door de samenwerkingspartners Provincie, gemeenten en ODBN
2. Transparante en financieel gezonde organisatie op orde > doel:
Een professionele, dienstverlenende organisatie die voor zijn taak
is toegerust
3. Bemensing op orde > doel: De juiste medewerker op de juiste
plek aan het werk, in de juiste verhouding van vaste formatie en
flexibele schil
Door te experimenteren in proeftuinen kunnen we snel stappen zetten en wordt het leer- en verandervermogen van de organisatie en
de medewerkers versterkt.
Het volledige plan van aanpak wordt in de AB-vergadering van 8 april
besproken. Die vergaderstukken zijn openbaar en voortaan te vinden
op onze website: www.odbn.nl/AB.
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Samen Sterk in het Buitengebied

Bijna alle deelnemers van de ODBN (behalve de gemeenten Grave,
Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Boekel) nemen deel aan het programma Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB). Het Handhavingsteam Buitengebied houdt toezicht en treedt op in het buitengebied.
En met succes! De focus ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen
en (drugs)afvaldumpingen. Maar overtredingen als het verwaarlozen
van dieren en illegale hennepteelt worden ook door het handhavingsteam opgespoord. Er zijn al veel mooie en goede resultaten
geboekt. Zo zijn wildcrossers uit het bosgebied Lactaria (gemeenten
Boxmeer) geweerd. Ook is op de jaarlijkse vogelmarkt in Liempde
gecontroleerd, waarbij een handelaar Proces Verbaal heeft gekregen
en zijn niet goed geringde vogels in beslag zijn genomen. Het Handhavingsteam Buitengebied had bovendien een belangrijke rol in de
case Biogas Nistelrode. Meer resultaten en meer informatie over SSiB
vindt u op www.odbn.nl/ssib. U kunt zich daar ook abonneren op de
SSiB Nieuwsflits die ongeveer zes keer per jaar verschijnt.

De volgende keer

Vóór de eerstvolgende
informatie¬brief, vernemen
wij graag van u hoe u de
informatievoorziening vanuit
de ODBN ervaart. In die
informatiebrief zullen wij u laten
weten wat die ervaringen zijn en
hoe wij eventuele suggesties ter
verbeteringen oppakken.
Heeft u onderwerpen die u graag
terugleest in deze informatiebrief
dan kunt u die aandragen. Stuurt
u hiervoor een e-mail naar
communicatie@odbn.nl

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ODBN
dan verwijzen wij u graag naar
onze website:
www.odbn.nl
Tevens zijn wij graag bereid
om in uw vergadering met u te
spreken over onderwerpen die
de ODBN aan gaan, indien u dat
op prijs stelt.

Postadres
Postbus 88
5430 AB Cuijk

ODBN maakt werk van toezicht asbest

De ODBN gaat werken met het nieuwe protocol informatie-uitwisseling milieuhandhaving asbest van het PIM. Hierdoor wordt het mogelijk de keten van sloop tot verwerking van asbest efficiënt èn effectief
te controleren. Op 19 februari 2015 ondertekende alle directeuren
van de omgevingsdiensten in Nederland het protocol informatieuitwisseling milieuhandhaving asbest, samen met de asbest certificerende instellingen. Deze instellingen kunnen als medetoezichthouder certificaten van de asbestbedrijven intrekken of schorsen. Met
deze ondertekening verbinden de omgevingsdiensten zich aan een
aantal minimumkwaliteitseisen. Het protocol maakt het mogelijk dat
informatie wordt uitgewisseld over asbestovertredingen waardoor
overtreders sneller worden aangepakt. Lees hier het volledige artikel:
www.odbn.nl/nieuws?page=view&id=5053
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