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  Wat is een Omgevingsdienst? 

Verleent milieuvergunningen aan bedrijven 

Houdt toezicht op de naleving van de vergunning 

Handhaving bij overtredingen (dwangsom, sluiting etc) 

Behandelt klachten, meldingen van burgers en bedrijven 

Doet milieumetingen (geluid, bodem, zwemwater etc.) 

Regionaal bepaalde verzoektaken zoals welstand, archeologie, 

plattelandsontwikkeling, geluidssaneringsprojecten, etc. 

Werkt in opdracht van gemeenten in de regio en provincie 

Werkt samen met OM, Veiligheidsregio, GGD, waterschappen, 

Staatsbosbeheer, etc 

Is een overheidsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) 

Volgt rechtspositioneel de CAR-UWO (gemeente-ambtenaren) 



Voordelen vorming OD’s 

Vergroting veiligheid, gezondheid en handhaafbaarheid 

Steviger afdwingen van naleefgedrag 

Verbetering dienstverlening  

Bundeling van kennis  

Vergroten efficiency en effectiviteit 

Inrichten ‘level playing field’: gelijke gevallen gelijk behandelen 

(normen, criteria, regelingen, sancties) 

Meer eenduidigheid voor bedrijven en instellingen 

Aanpak toenemende criminaliteit door samenwerking in de 

opsporingsketen 

Meer gebruik maken van kennis en ervaring elders (OM, GGD, VR, 

Staatsbosbeheer, etc) 



Vanwege:  

Toename grootschalige rampen (Moerdijk, Enschede, Odjfell, etc.) 

Ondercapaciteit bij de handhavingsfunctie 

Toename vergunningovertreding en economische delicten 

Politie-inzet nog louter voor zware criminaliteit 

Toenemende bevolkingsdichtheid in combinatie met 

Intensivering landbouw, gevaarlijke transporten, productie drugs 

Versnippering lokaal beleid en regelgeving 

Integraal optreden met Veiligheidsregio en GGD (gezondheid) 

Ontwikkeling van specialismen op VTH-terrein 



Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

Gestart op 1 juni 2013 

Samenwerking 21 gemeenten en provincie Noord-Brabant 

180 medewerkers uit 17 gemeenten, provincie en voormalige SRE 

Milieudienst 

Algemeen bestuur (22), Dagelijks bestuur (6), 2-hoofdige directie 

Omzet ca. € 16 mln 

80% kosten zijn salariskosten 

Omzet onder druk door bezuinigingen gemeenten en provincie 

Gevestigd aan Keizer Karel V Singel in Eindhoven 

Na opstart-fase nu naar consolidatie-fase 

 

 

 

 

 

 



WERKGEBIED ODZOB   

De ODZOB is een uitvoeringsdienst voor en van de gemeenten Asten, 

Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, 

Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, 

Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de-Mierden, Someren, Son en Breugel, 

Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant.  

 

 

 



Personeel & Organisatie 

Sociaal Beleidskader en het plaatsingsproces 

Cultuurtraject : Samen meer Waarde 

Mobiliteit 

Kwaliteit 

 

 

 

 

 

 



Sociaal Beleidskader 

Brabantbreed voor de drie Brabantse Omgevingsdiensten 

Gemeenschappelijk arbeidsvoorwaarden: o.a. salarisregeling, 

functiewaardering en studiefaciliteitenregeling 

Plaatsingsprocedure 

Werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid 

Werkgarantie voor 4 jaar 

 

 

 

 

 

 



Cutuurtraject “Samen meer Waarde” 

Start: gezamenlijk formuleren zestal organisatiewaarden 

• Vernieuwend 

• Kwaliteit en deskundigheid 

• Betrouwbaarheid 

• Ambitieus 

• Duidelijk 

• Verbindend 

Dienstbrede workshop afspreken en aanspreken 

Cultuur en Organisatiewaarden verankeren in de dagelijkse praktijk 

van de medewerker 

Evenementenkalender met procesbegeleiding door 14 interne 

ambassadeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobiliteit 

Kwantitatieve en kwalitatieve mismatch 

Boventalligheid: start juni 2013 24 fte en nu 3 fte 

Achterblijven opdrachten daardoor aanpassing formatie van 174 fte 

naar 168 fte 

Leegloop (stimuleren interne en externe mobiliteit + afbouw inhuur) 

Personeelsbestand = overwegend vaste ambtelijke aanstellingen 

(stimuleren externe mobiliteit) 

Streven naar een flexibele schil van 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwaliteit 

Robuuste Omgevingsdiensten = kwaliteitsverbetering 

Landelijke kwaliteitscriteria 2.1 (kennisniveau) 

Nulmeting medewerker ODZOB (kwalitatieve vlootschouw) 

Objectief aantonen waar medewerkers staan t.o.v. kwaliteitscriteria 

Gericht op ontwikkeling van medewerkers en de organisatie 

EVP traject (Ervaringsprofiel) voor medewerkers die niet beschikken 

over een relevante HBO opleiding  

Nulmeting en EVP trajecten ondersteuning door extern 

opleidingsinstituut 

Resultaat: Meerjaren opleidingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRAGEN? 

Keizer Karel V Singel 8 

5615PE Eindhoven 

I: www.odzob.nl 


