Nieuw startpunt

Huis op Orde

De Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB)
is opgericht om de veiligheid van de leefomgeving te
bewaken en risico’s voor het milieu zoveel als mogelijk
te beperken. De OMWB bedient Midden- en West-Brabant
door vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor
hoog risicovolle bedrijven (Brzo) werkt de OMWB voor de
hele provincie Noord-Brabant, een verantwoordelijke taak.

Hoge verwachtingen
Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede (2000)
en de cafébrand in Volendam (2001), heeft de Commissie
Mans geconcludeerd dat milieutaken verzameld uitgevoerd
moeten worden door robuuste uitvoeringsorganen. Uit het
onderzoek dat deze commissie in 2008 deed, bleek namelijk dat de handhaving van milieuregels per gemeente
anders verliep, dat er onrechtvaardige verschillen waren in
de behandeling van burgers en bedrijven en dat er eigenlijk geen zicht was op activiteiten die meerdere terreinen
bestrijken of die de gemeentegrenzen overstijgen. Denk
aan vervoer van gevaarlijke stoffen, calamiteiten bij zware
industrie of de aanpak van georganiseerde milieucriminaliteit. Het Rijk besloot daarop de uitvoering van milieutaken
van gemeenten en provincies onder te brengen bij gespecialiseerde instanties: de omgevingsdiensten.

De overgang van taken en mensen naar de nieuwe organisatie moest een efficiency- en kwaliteitsslag opleveren
en tot een kostenbesparing leiden. Een uitdaging, zeker
omdat verschillende aannames uit het bedrijfsplan uit
2012 in de praktijk anders uitpakten. Dit leidde tot grote
knelpunten in de samenwerking, waaronder financiële
tekorten. Een organisatorisch valse start met onvoldoende
sturing, leidde tot een dienst die zich nauwelijks ontwikkelde. Eind 2015 stond de bedrijfsvoering nog in de
kinderschoenen.
In de eerste twee jaren van de OMWB, is onderkend
dat zaken op het gebied van taakuitvoering, facturatie,
betrouwbare basisinformatie, goede aansturing en
communicatie nog niet goed verliepen. Het bleef echter
onduidelijk welke oorzaken hieraan ten grondslag lagen.
Het dagelijks bestuur gaf daarom de Galan Groep eind
2014 opdracht een tussenevaluatie uit te voeren.
Zij namen de OMWB en de samenwerking in al haar
geledingen onder de loep op basis van de kernthema’s
Governance, Prestaties, Leiderschap en Organisatie.
De aanbevelingen (zie hieronder) vormden de basiselementen voor een concreet en
realistisch actieplan: ‘Huis op Orde
2015-2017’. Een plan met gerichte
verbetermaatregelen die stapsgewijs
moeten leiden tot een toekomstbestendige samenwerking, waarbij
de OMWB eind 2017 in staat is de
gewenste dienstverlening voor haar
deelnemers adequaat te leveren.

“Er was overduidelijk sprake van
een ’moetje’ omdat het hier ging om
een vorm van samenwerking die van
bovenaf werd opgelegd.”
Willem-Jan van der Zanden, raadslid GroenLinks
Oosterhout, april 2016
Samensmelting van culturen
Begin 2013 droegen de deelnemers taken en menskracht
over naar de OMWB. Dit betekende een samensmelting
van 28 werkwijzen en culturen. De deelnemers vervullen
binnen de samenwerking verschillende rollen. Ze zijn
opdrachtgever en tevens eigenaar van de OMWB. Rollen
die soms lastig te scheiden zijn.

OMWB

facts &
figures

Bouwstenen voor de toekomst
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23 september 2015 was een nieuw
startpunt. Een wijziging in de directie
en de start van actieplan Huis op
Orde, bieden nieuwe kansen om van
de OMWB een volwassen organisatie
te maken.

40.000 bedrijven

onder de Wet Milieubeheer

27 gemeenten
1 provincie

&

Controleert jaarlijks 5200 bedrijven

Verleent jaarlijks
600 omgevingsvergunningen

1,2 miljoen inwoners

Behandelt jaarlijks, 24/7 7000 milieuklachten
& meldingen van ongewone voorvallen

68 BRZO-bedrijven
113 BRZO+-bedrijven

260 medewerkers
Begroting ca. 30 miljoen

Aanbevelingen Galan Groep, eind 2014
Prestaties
Maak duidelijke afspraken tussen deelnemers in de rol van
opdrachtgever en de OMWB als opdrachtnemer voor de
levering van producten en diensten (de prestaties).
Aandachtspunten hierbij zijn een gelijke behandeling
(level playing field), de omslag van budgetsturing naar
resultaatsturing en een betere stroomlijning van de relaties
met de deelnemers.

Organisatie
Organiseer de interne organisatie zodanig dat de OMWB kan
leveren wat zij belooft. Hiervoor moet het proces van de
offerte tot en met de factuur logisch in elkaar zitten, efficiënt
geregeld zijn en voor iedereen transparant zijn. Daarnaast
moet het proces van monitoren, tussentijds rapporteren en
afrekenen voor alle deelnemers op orde en duidelijk zijn.
Verantwoordelijkheden op alle niveaus, afspraken over
productie en inzet van medewerkers moeten hiervoor op
elkaar afgestemd zijn.

2012

Medio 2012

Dit gebeurt in openheid en actieve
samenwerking met medewerkers en
deelnemers. Een hele andere aanpak
dan voorheen. Eind 2015 bleken
drastische maatregelen noodzakelijk
om tot een sluitende begroting voor
2016 te komen. Een zorgvuldig proces
samen met de deelnemers volgde.
Vanwege het ontbreken van een
vastgestelde begroting 2016 staat de
dienst begin 2016 onder financieel
toezicht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

• Vaststelling bedrijfsplan

FASE 1:
Breng de basis op orde

• Resultaten 2013 waren niet
volgens afspraak
• Taakuitvoering, aansturing
en communicatie verlopen
niet goed
• Ambtelijke werkgroepen
opgericht

In deze fase is de basis van het huis
op orde gebracht, zijn de scheuren in
de fundamenten hersteld en is de
samenwerking met de deelnemers
verbeterd. Het ging om hele basale
zaken.
Veel vanzelfsprekendheden en basisvoorzieningen bleken bij de start van
de OMWB niet goed te zijn (in)geregeld. In fase 1 zijn deze aangepakt.
Bijvoorbeeld de inrichting van de
IT-infrastructuur, het goed gebruiken
van de systemen en het op orde
brengen van de financiële huishouding. Maar ook de manier waarop met
elkaar wordt samengewerkt en wat er
binnen de samenwerking wordt
gedaan.
Start 23 september 2015,
afronding medio 2016

Vergunningen Toezicht en Handhaving

Stelt jaarlijks 4000 adviezen
en onderzoeksrapporten op

Huis op Orde

Bouwstenen voor de toekomst

FASE 2:
Bouw aan toegevoegde waarde
De samenwerking moet leiden tot
toegevoegde waarde. Dit wordt
bereikt door optimale aansluiting te
realiseren tussen de deelnemers en de

Eind 2012
• Vaststelling eerste begroting

2013
1 januari 2013
• Personeel RMD komt over

Medio 2013
• Personeel provincie en overige
gemeenten komt over

Maart 2014

OMWB. Collectief kun je gebiedsproblematiek effectiever aanpakken en
gerichter sturen op risico’s. Door
informatie uit te wisselen worden
verbanden zichtbaar, wordt fragmentatie voorkomen en wordt gezamenlijk
slimmer en efficiënter gewerkt.
Start medio 2016, afronding medio 2017

FASE 3:
Klaar voor de toekomst
Het huis staat, maar onderhoud blijft
altijd nodig. Stabiliteit en toegevoegde
waarde moeten gegarandeerd kunnen
worden voor de toekomst. In deze
fase worden hier de randvoorwaarden
voor gecreëerd.

2015
September 2015
• Begroting 2016 blijkt niet
realistisch
• Onduidelijkheid over
exploitatiecijfers 2015
• Ontslag algemeen directeur
• Hoog aandeel externe inhuur
• Onvoldoende sturing door
gebrek aan informatie
• Start actieplan Huis op Orde
• Extern onderzoek naar de
financiële positie

Start medio 2017, afronding eind 2017

“Wij prijzen ons gelukkig met de OMWB als
omgevingsdienst. Het is een kwalitatief goede
en integere dienst, met kennis van zaken en
een pragmatische benadering.”
Daniëlle Sijtsma, manager kwaliteit, arbo & milieu, Remondis Argentia B.V.,
juni 2016

Januari 2016
• Interim-directeur Yvonne
van Delft start

Juli 2016
• Streep onder het verleden,
de OMWB maakt een nieuwe
start
• Benoeming nieuwe voorzitter,
start nieuw db
• Financiële afwikkeling
jaarrekening 2015
• Vaststelling begroting
2016 en 2017

2014
Eind 2014
• Tussenevaluatie organisatie
door de Galan Groep

Juli 2015
• Geen vastgestelde begroting
2016
• Concept actieplan Huis op Orde

December 2015
• Presentatie reële jaarcijfers 2015
en knelpunten 2016 in beeld
• Onder preventief toezicht
ministerie BZK

2016
Maart 2016
• Maatregelen getroffen voor
financiële knelpunten
• Realistische begroting in
procedure gebracht
• Voorzitter bestuur maakt plaats
voor opvolger

2e helft 2016
• Benoeming vaste directeur
• Vernieuwde OMWB organisatie
van start
• Deelnemers en OMWB groeien
naar elkaar toe

Leiderschap
Definieer en beschrijf het gewenste en benodigde
leiderschap, zowel bestuurlijk als ambtelijk, passend bij
de organisatie. Posities moeten dienovereenkomstig
worden ingevuld.

Governance
Organiseer de onderlinge samenhang en de afspraken over
de wijze van sturen en verantwoordelijkheden zodanig dat
er helderheid is over de rolverdeling en de positie van de
dienst. Met het algemeen bestuur als besluitvormend
orgaan, het dagelijks bestuur als besturend orgaan,
de deelnemers als eigenaar en de deelnemers als klant.

2017

Eind 2017
• Huis op orde: de samenwerking
heeft toegevoegde waarde en is
toekomstbestendig

“Alle denkbare valkuilen hebben
zich voorgedaan.”

“Het heeft nooit aan de kwaliteit van het
geleverde werk gelegen, die was en is goed.”

Rapportage Galan Groep, eind 2014

Jac Klijs, burgemeester gemeente Moerdijk, mei 2016
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Actielijn 1:

Actielijn 4:

Waar hebben we het over?

Actielijn 6:
Vertrouwen winnen

Een randvoorwaarde voor goede samenwerking is volstrekte helderheid
over de startafspraken, de uitvoering van wettelijke basistaken en de
daaruit voortvloeiende verplichtingen voor alle deelnemers. Eind 2015
bleken er verschillen in de uitvoering van de afspraken tussen de
deelnemers onderling en tussen de deelnemer(s) en de OMWB.

De OMWB wil volstrekt open en transparant opereren met de deelnemers en het bestuur over wat ze doet, waarom ze dat doet en welke
resultaten ze daarmee behaalt. Dat betekent goede inrichting van de
communicatiekanalen, maar ook organisatie van processen om
iedereen tijdig te voorzien van informatie en goede vergaderstukken.
De OMWB is van de deelnemers en werkt voor en met hen aan een
veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dat moet blijken uit de
manier van werken. Dat schept rust en creëert mogelijkheden voor
hernieuwd vertrouwen.

Om als dienst goed te kunnen functioneren en de deelnemers goed te
kunnen bedienen, is vertrouwen nodig. Dit komt van twee kanten en
begint met heldere afspraken, goed plannen en organiseren, zodat
gericht kan worden gestuurd en gerapporteerd.

■ Resultaten fase 1
•
•
•
•
•

● Acties fase 2

➜ Arbitrage over openstaande geschillen oude hypotheken.

Om de afspraken met onze deelnemers na te kunnen komen, moet
de bedrijfsvoering op orde zijn. Goed functionerende systemen en
uitgelijnde processen zijn randvoorwaarden. Hier, in de fundering
van de organisatie, waren forse stappen nodig.

● Acties fase 2

➜O
 pstelling jaarkalender planning-en-controlcyclus.
➜ In- en externe communicatie professionaliseren.

Huis op Orde
Met Huis op Orde werken we aan een open organisatie die
doet waarvoor ze in het leven is geroepen.

■ Resultaten fase 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

● Acties fase 2

Een organisatie die heldere verwachtingen schept richting
haar omgeving en deze nakomt, met als resultaat:
samen sterker in de zorg voor een schone,
duurzame en veilige leefomgeving.
Het actieplan bevat 8 actielijnen, waarbinnen acties
gefaseerd opgepakt worden, afhankelijk van de prioriteit
en de noodzakelijke volgorde.

Fase 2: Bouw aan toegevoegde waarde
medio 2016
medio 2017
Fase 3: Klaar voor de toekomst
medio 2017
eind 2017

➜C
 entraal inrichtingenbestand met zaakinformatie door slimme voorzieningen plaatsen tijdonafhankelijk ontsluiten voor deelnemers en ketenpartners.
➜ Informatiegestuurd handhaven met informatie van OMWB en ketenpartners wordt
mogelijk.
➜ Realisatie volledig geïntegreerde, digitale samenwerking met ketenpartners op
omgevingsdossiers.
➜ IT-techniek is klaar voor ontwikkelingen zoals de nieuwe omgevingswet.

Passend financieringsmodel kiezen

Om de basis op orde te krijgen, moet iedereen in de gelegenheid zijn
om zijn verantwoordelijkheid te nemen en zijn rol goed in te kunnen
vullen. Het algemeen bestuur schept de kaders, het dagelijks bestuur
stuurt op deze kaders en de directeur geeft met het directieteam
leiding aan de ambtelijke organisatie die deze kaders invult.
De richting die met elkaar wordt gekozen moet duidelijk zijn.

Financieel inzicht is onmisbaar om te kunnen (bij)sturen. Inzicht
maakt dat maatregelen kunnen worden getroffen en de effecten
daarvan in beeld komen.

■ Resultaten fase 1
•
•
•
•
•
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 erving vaste directeur opgestart.
W
Dagelijks bestuur heeft nieuwe start gemaakt en portefeuilles verdeeld.
Heldere agendasetting van dagelijks en algemeen bestuur.
Thema-gerichte, ambtelijke werkgroepen adviseren de OMWB-directie.
HR-cyclus creëert helderheid voor de medewerkers. Wederzijdse verwachtingen
worden vastgelegd in persoonlijke werkplannen.

● Acties fase 2

➜D
 oorontwikkeling professionaliteit van de medewerkers.
➜ Management gaat een developmenttraject doorlopen, om de gezamenlijke
managementkracht te versterken.
➜ Teamleiders beschikken over de juiste tools om resultaatgericht en persoonlijk
te kunnen aansturen.
➜ De norm- en doorlooptijden worden geïmplementeerd in bronsystemen en werkwijzen.

■ Resultaten fase 1
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•D
 e knelpunten van de exploitatietekorten zijn in beeld gebracht en er zijn
maatregelen genomen.
• Er is inzicht in de financiën en er kunnen gerichte keuzes worden gemaakt.
• Er zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd over de tariefstelling, de wijze
van financiering en de wijze van afrekening.
• De begrotingen 2016 en 2017 zijn sluitend en realistisch.
• Binnen de OMWB zijn bezuinigingsmaatregelen getroffen.

● Acties fase 2

➜ Er
 wordt een producten-dienstencatalogus vastgesteld met norm- en
doorlooptijden per soort product.
➜ De financieringssystematiek wordt bezien en herijkt.

De OMWB werkt samen met onder meer

Leiderschap versterken

Gemeenten in Noord-Brabant | Provincie Noord-Brabant | Ministerie van

Actielijn 8:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Ministerie van Infrastructuur &
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Actielijn 5:

Milieu | ODBN | ODZOB | DCMR | Brzo-OD’s | RUD Zeeland | Politie Midden- en

➜ Regionaal uitvoeringsbeleid wordt vastgesteld.

Remco Verschoor, projectleider Huis op Orde, juni 2016

West-Brabant | Politie Zeeland | Brandweer | Waterschappen Aa en Maas,

● Acties fase 3

“Huis op Orde biedt ruimte om met
de deelnemers te groeien en in dat
groeiproces samen keuzes te maken.”

Brabantse delta, Rivierenland en De Dommel | Rijkswaterstaat Noord-

 ormulering absolute ondergrens eenduidige uitvoering basistaken.
F
Verscherpen kaders en financieringsprogramma collectieve taken.
Uitvoering verzoektaken passend binnen de beleidsmatige en financiële kaders.
Overheveling van nog over te dragen basistaken naar de dienst.
Beperken aantal mandaat- en uitvoeringsvarianten voor de taakuitvoering.
Inrichtingenbestand maakt risicogerichte keuzes in werkprogramma’s mogelijk.

Henk de Bruijn, adviseur vergunningen en handhaving gemeente
Moerdijk, juni 2016

Brabant, Zeeland en Zuid-Holland | Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant,

➜
➜
➜
➜
➜
➜

“We werken aan een verregaande koppeling
tussen de systemen van de OMWB en de
gemeente Moerdijk. Hiermee maken we straks
echt een enorme efficiencyslag.”

Zuidoost Brabant en Brabant-Noord | Openbaar Ministerie | Havenschap Moerdijk

● Acties fase 2

➜D
 e gemeenschappelijke regeling wordt aangepast op nieuwe wet- en regelgeving,
onduidelijkheden worden eruit gehaald.
➜ Verduidelijking ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsstructuur.

| Rijksinspecties Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Inspectie Leefomgeving
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•E
 enduidige interpretatie landelijk basis takenpakket vastgesteld.
• Voorbereiding beperking aantal mandaat- en uitvoeringsvarianten.
• Werkwijze rondom het verzenden van brieven en besluiten uniformeren en
stroomlijnen.
• Inventarisatie van nog over te dragen basistaken.

● Acties fase 2

en Transport | Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | Staatsbosbeheer

Wat hoort in de wettelijke basis, welke collectieve taken vinden we
allemaal belangrijk en wat koop je in als verzoektaak? Er ontstaat
duidelijkheid over welke werkzaamheden er onder welk takenpakket
vallen. Daarmee creëren we een stevige basis met alle deelnemers.
De OMWB levert betaalbare kwaliteit, maar niet meer in 28 variaties.

•P
 lanning- en controlcyclus geeft helder weer wie wanneer betrokken wordt en wat er
van wie verwacht wordt.
• Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomst
is door ambtelijke werkgroep voorbereid.

| Brabants Landschap | Natuurmonumenten | Brancheorganisaties vanuit het

Taken eenduidig en efficiënt uitvoeren

■ Resultaten fase 1

De deelnemers zijn zowel klant als eigenaar en soms zelfs lid van het
dagelijks bestuur. Rollen die verschillende belangen in zich hebben en
die soms tegenstrijdig zijn. Het is in de uitvoering belangrijk deze
rollen te kunnen scheiden.

bedrijfsleven.

Actielijn 3:

Posities en rollen verduidelijken

De OMWB is een gemeenschappelijke
regeling van de provincie Noord-Brabant en
de gemeenten
Aalburg			
Loon op Zand
Alphen-Chaam		
Moerdijk
Baarle-Nassau		
Oisterwijk
Bergen op Zoom		
Oosterhout
Breda			
Roosendaal
Dongen			
Rucphen
Drimmelen		
Steenbergen
Etten-Leur		
Tilburg
Geertruidenberg		
Waalwijk
Gilze en Rijen		
Werkendam
Goirle			
Woensdrecht
Halderberge		
Woudrichem
Heusden		
Zundert
Hilvarenbeek
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Fase 1: Breng de basis op orde
september 2015
medio 2016

➜E
 én centraal inrichtingen- en zakenbestand realiseren voor het geautomatiseerd
uitwisselen van zaakgegevens en -documenten met deelnemers en ketenpartners.
➜ Via GIS-toepassingen verzamelde (dossier)informatie via digitale kaarten
weergeven en aansluiten op de overige basisregistraties.
➜ Overige dossiers digitaliseren.
➜ Applicatie op mobile devices maakt tijd- en plaatsonafhankelijk raadplegen
van dossiers en afhandelen van zaken mogelijk.
➜ Structuuraanpassing organisatie doorvoeren en werken aan een passende cultuur.

● Acties fase 3

Actielijn 7:

■ Resultaten fase 1

 roces voor totstandkoming werkprogramma’s uitgelijnd.
P
Beleidsmatige en financiële kaders vastgesteld.
Financiële administratie ingericht en actueel.
Review- en rapportagestructuur ingeregeld.
Sterke verbetering datakwaliteit door opschoning en verbeterde vulling bronsystemen.
Professionalisering dienstverlening IT en maximale uitnutting IT-infrastructuur
gerealiseerd.
Primaire werkprocessen geüniformeerd en in de systemen geïmplementeerd.
OMWB inrichtingenbestand volledig, BAG- en NHR-conform.
Alle BRZO+ zaakdossiers gedigitaliseerd.
Kernformatie op basis van werkvoorraad en uitgangspunten flexibele schil bepaald.
Organisatieplan opgesteld, ter voorbereiding op structuuraanpassing.
Hernieuwde afspraken decentrale werkplekken.

6
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Soorten taken
➜ Basistaken: Vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de
wettelijke milieutaken. Gelijk voor alle deelnemers.
➜ Verzoektaken: Aanvullende taken in de fysieke leefomgeving, die de
deelnemer op eigen initiatief bij de omgevingsdienst laat uitvoeren.
Hier wordt per verzoek voor betaald.
➜ Collectieve taken: Taken waarvan de deelnemers gezamenlijk
besluiten deze bij de omgevingsdienst onder te brengen, omdat deze
taken meerwaarde geven aan de samenwerking en vaak een gemeentegrensoverschrijdend karakter hebben.

Bedrijfsvoering op orde brengen
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•P
 lanning-en-controlcyclus helder ingericht.
• Besluitvormingsproces directieteam aangescherpt en verduidelijkt.
• Dagelijks en algemeen bestuur hebben gewerkt aan verbinding en
het verbeteren van de samenwerking.

VEILIG

Actielijn 2:

■ Resultaten fase 1

• Accountmanagement is geprofessionaliseerd:
- Elke deelnemer heeft één aanspreekpunt binnen de OMWB en de accountmanager
heeft één aanspreekpunt bij elke deelnemer.
- Er zijn multidisciplinaire accountteams ingericht rondom elke deelnemer.
- De leden van het dagelijks bestuur voeren twee maal per jaar accountgesprekken
met de deelnemers binnen hun portefeuille.
• Deelnemers en OMWB werken in werkgroepen aan de samenwerkingsafspraken.
• Rol en positie panel Planning & Control herijkt.
• Als sparringpartner voor de OMWB-directie en het dagelijks bestuur is een financiële
adviesgroep ingesteld, gevormd uit vertegenwoordiging van de deelnemers.

SCHOON

1

 lle afspraken in beeld gebracht en vergeleken.
A
Bestuurlijke gespreksronde langs de deelnemers voor hoor en wederhoor.
Validatie van de verkregen financiële inzichten.
Een streep onder het verleden. Aflossing van de ‘oude hypotheken’.
Afspraken gemaakt om nieuwe hypotheken te voorkomen.

■ Resultaten fase 1

Waarom regionale omgevingsdiensten?
Na de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam
(2001) werd duidelijk dat de organisatie en uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu
beter moest.
Uit het rapport (2008) van de commissie herziening handhavingstelsel
VROM-regelgeving bleek:
• Er was spraken van fragmentatie in handhaving van milieuregels
• Er waren onrechtvaardige verschillen in de behandeling van burgers en
bedrijven
• Er was geen zicht op mobiele- (transport) en ketenactiviteiten (bodemen asbest)
• De aanpak van zware en georganiseerde milieucriminaliteit faalde
De integrale oplossing werd gevonden in een nationaal dekkend geheel
van regionale omgevingsdiensten.

Open communicatie en in verbinding komen

DUURZAAM

De startpositie verhelderen
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