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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 12 oktober 2018  Datum: 07 september 2018 

Agendapunt: 06 Datum DB-besluit: 19 september 2018  

Aantal bijlagen: 5   

Onderwerp: Voorstel over de uitvoering van de (zogenoemde) niet-inrichtingsgebonden 

wettelijke basistaken (= NIG-taken) 
 

 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 
Het Algemeen Bestuur (AB) van de OMWB heeft op 15 december 2017 de MWB norm vastgesteld 
en daarbij tevens besloten om het ambitieniveau voor de zogenoemde Niet Inrichting Gebonden 
Taken (NIG-taken) in 2018 nog nader te bepalen en vast te stellen. 
Deze wettelijke NIG-basistaken zijn opgenomen in de categorieën 8 tot en met 11 van het Besluit 
Omgevingsrecht dat op 1 juli 2017 landelijk is vastgesteld. 

Op 15 december 2017 is door het AB besloten voor MWB nog een bestuurlijk besluit te nemen over 
de uitvoering van de taken alsmede het ambitieniveau (= professioneel aanvaardbaar uitvoerings-
niveau) ten aanzien van 3 onderdelen van de NIG-taken: asbest, bodem en ketengericht milieutoe-
zicht. 
 
In de afgelopen maanden (van 2018) zijn deze 3 onderdelen in een intensief overleg met de amb-
telijke vertegenwoordigers van alle deelnemers concreet uitgewerkt. Met zowel de leden van het 

Ambtelijk Overleg (AO) als ook de vakspecialisten van gemeenten. 

Dit heeft geleid tot een 5 tal documenten, te weten: 
A Uitvoeringsniveau niet-inrichting gebonden taken (kadernotitie voor de uitvoering NIG-taken); 
B Keten(gericht milieu)toezicht vanaf 2019; 
C Uitvoering geven aan het Besluit bodemkwaliteit; 
D Milieutoezicht bij het realiseren van ‘werken en infrastructurele voorzieningen’ in MWB; 
E Uitvoering geven aan de basistaak asbest. 

 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
Voorgesteld wordt: 

 
1.  In te stemmen met de inhoud van de: 

A Notitie uitvoeringsniveau niet-inrichting gebonden taken; 
B Notitie Keten(gericht milieu) toezicht vanaf 2019; 

C Notitie uitvoering geven aan het Besluit bodemkwaliteit; 
D Notitie milieutoezicht bij het realiseren van ‘werken en infrastructurele voorzieningen’; 
E Notitie uitvoering geven aan de basistaak asbest. 

2. Het inhoudelijke ambitieniveau voor de uitvoering Besluit bodemkwaliteit met ingang van 2019 
te handhaven op het huidige financiële niveau, dat wil zeggen afgerond 0,5 miljoen euro, een 
bedrag dat de deelnemers nu reeds nagenoeg geheel via werkplannen bij de OMWB inbrengen; 

3. Het inhoudelijke ambitieniveau voor de uitvoering van de wettelijke basistaak asbest met in-
gang van 2019 in financiële termen te bepalen op afgerond 1.7 miljoen euro op jaarbasis. 

 Overigens komt dit bedrag nagenoeg geheel overeen met het bedrag dat de deelnemers voor 
2018 al in de werkplannen inbrengen.  

4. Het ambitieniveau voor de uitvoering van ketengericht milieutoezicht voor 2018 en 2019 op 
basis van de door de OMWB opgestelde risico analyse te beperken tot een 4 tal activiteiten, te 
weten: 
A. Covergistingsketen (mestketen); 

B. Asbestketen; 
C. Bodemketen; 

D. Bouwstoffen en grond; 
5.  Het ambitieniveau voor ketengericht milieutoezicht in financiële termen voor 2018 en 2019 vast 
     te stellen op een bedrag van 230.000 euro per jaar. 
     (Voor 2018 is al voor circa 50% hiervan via de gemeentelijke werkplannen gerealiseerd). 
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6.   De deelnemers expliciet uit te nodigen om voor 2019 in de werkplannen voor een bedrag van  
      230.000 euro aan te houden voor de uitvoering van de taken ketengericht milieutoezicht.                                  
7. In 2019 voor 2020 en volgende jaren het ambitieniveau voor de onder beslispunt 4 genoemde 

activiteiten opnieuw te bepalen, zowel inhoudelijk als financieel. 
8. Tevens om in overleg met de (ambtelijke) deelnemers voor 2020 en volgende jaren -in de loop 

van 2019- bestuurlijk vast te stellen welke andere wettelijke niet-inrichting gebonden basista-
ken, op grond van het BOR, (eventueel) in uitvoering moeten worden genomen. 
 

 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
Het bestuur heeft eerder uitgesproken het bestuurlijke ambitieniveau voor een professionele uit-

voering van de wettelijke basistaken asbest, bodem en ketengericht milieutoezicht te willen vast-
stellen. 

Met het opstellen van dit voorstel, in het bijzonder de bijlagen bij dit voorstel, wordt aan die be-
stuurlijke opdracht voldaan. 
 
Het ambitieniveau voor de uitvoering van de drie bovengenoemde taken wijkt in financiële termen 
relatief weinig af van de huidige praktijk. Via de werkplannen 2018 brengen de gezamenlijke deel-
nemers nu reeds (vrijwillig) ruim 2.1 miljoen in. Het voorgestelde ambitieniveau, dat qua uitvoe-
ring is gebaseerd op het BOR, betekent in financiële termen in totaal, voor alle deelnemers, ruim 

2.3 miljoen euro structureel. 
(In de notitie “uitvoeringsniveau niet-inrichting gebonden taken”, van september 2018, is per the-
ma een specificatie van de budgetten opgenomen). 
 
De deelnemers zal expliciet worden gevraagd om vanaf 2019 in de werkplannen het ambitieniveau 

van afgerond 2.3 miljoen euro aan te houden als grondslag voor de werkplannen voor 2019 en 

volgende jaren. 
 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 

Het bestuurlijk vast te stellen ambitieniveau voor asbest, bodem en ketengericht milieutoezicht 
beoogt een professioneel aanvaardbaar uitvoeringsniveau te bereiken voor de regio MWB. 
 
 

WAT IS ER GEDAAN? 

 
De notities zijn opgesteld in samenspraak en intensief overleg met de ambtelijke vertegenwoordi-
gers van de deelnemers. Op 6 maart en/of 11 april en/of 7 juni 2018 zijn de onderwerpen bespro-

ken met het Ambtelijk Overleg. Daarnaast is tussentijds ook enkele malen overleg gevoerd met 
een aantal deelnemers over (deel)aspecten van de voorstellen, ten aanzien van asbest en bodem. 
De eindverantwoordelijkheid van de documenten berust bij de OMWB. 

  
 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 

Het bestuurlijk vast te stellen ambitieniveau heeft geen gevolgen voor de begroting van de OMWB. 
Het is de autonomie van gemeenten of deze het ambitieniveau zoals het AB dat nu vaststelt vol-
gen, via de inbreng in de jaarlijkse werkplannen. 
Wel zal een nadrukkelijk beroep op de gemeenten worden gedaan het ambitieniveau als richtlijn te 
hanteren voor het uitvoeringsniveau voor asbest, bodem en ketengericht milieutoezicht. 
 
Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja; X nee; 

 
 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 

De OMWB zal de gemeenten via een brief informeren over de bestuurlijke besluitvorming van 12 
oktober 2018 en een oproep doen in de werkplannen vanaf 2019 structureel rekening te houden 
met het ambitieniveau. 
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INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
Niet van toepassing.  
 

BIJLAGEN 

 
A Uitvoeringsniveau niet-inrichting gebonden taken (document 06.2); 
B Keten(gericht milieu)toezicht vanaf 2019 (document 06.3); 
C Uitvoering geven aan het Besluit bodemkwaliteit (document 06.4); 
D Milieutoezicht bij het realiseren van ‘werken en infrastructurele voorzieningen’ in MWB (docu-

ment 06.5); 

E Uitvoering geven aan de basistaak asbest (document 06.6). 
 


