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Voorstel algemeen bestuur 

Datum vergadering: 9 december 2020 Datum: 25 november 2020 

Agendapunt: 8 Datum DB-besluit: 18 november 2020 

Aantal bijlagen: 1 

Onderwerp: Vaststelling Programma Collectieve Taken 2021 - 2025 

SAMENVATTING VOORSTEL 

De OMWB kent drie programma’s, waarvan het derde programmaonderdeel het Programma 

Collectieve Taken is. Alle eigenaren van de OMWB dragen financieel bij aan het Programma 

Collectieve Taken (PCT). Het programma voor het volgende jaar wordt door het algemeen bestuur 

vastgesteld. Het budget van het programma bedraagt in 2021 €1,56 miljoen. Het beheer van het 
inrichtingenbestand (exclusief bijdrage SSIB) is daarbij inbegrepen.  

Het meerjarenprogramma is evenals vorig jaar tot stand gekomen in goed overleg met een 

ambtelijke klankbordgroep van de deelnemers.  Deze werkwijze heeft geresulteerd in een zorgvuldig 
afgewogen en breed gedragen Programma Collectieve Taken 2021 met een doorkijk tot en met 2025. 

VOORGESTELDE BESLISSING 

Voorgesteld wordt in te stemmen met het Programma Collectieve Taken 2021 t/m 2025. 

WAT IS DE AANLEIDING? 

Elk jaar stelt het Algemeen Bestuur het Programma Collectieve Taken (PCT) voor het komende jaar 
vast. Het is een programma dat een efficiënte, effectieve en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van 

de taken van de OMWB ondersteunt en aansluit op de andere twee programma’s (de basistaken en 

verzoektaken). Met het programma spelen we in op toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld 

de Omgevingswet, informatiegestuurd en risicogericht werken. Zo zorgen we ervoor dat de OMWB 
de goede dingen doet én die dingen goed doet.  

Wat valt onder de collectieve taken 

Door het Algemeen Bestuur van de OMWB is eerder bepaald wat onder collectieve taken wordt 
verstaan en wat daartoe gerekend mag worden. Het kan worden samengevat in de volgende 

uitgangspunten: 

• Alle deelnemers zijn opdrachtgever;

• Alle deelnemers hebben in een bepaalde mate belang bij de uitvoering van de collectieve
taken;

• De taken zijn niet of nauwelijks toe te wijzen aan individuele deelnemers;

• Het Programma Collectieve Taken sluit aan op de programma’s 1 en 2 zodat deze ook worden

versterkt door de collectieve taken.

Waaruit bestaan de collectieve taken 
De collectieve taken omvatten een structureel deel en een onderdeel waarin tijdelijke projecten zijn 

opgenomen. Onder het structurele deel vallen de onderwerpen die we de laatste jaren ook al 

uitvoerden binnen het Programma Collectieve Taken. In het flexibele deel zijn projecten en 

activiteiten opgenomen die op dit moment relevant zijn vanwege wet- en regelgeving of 
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maatschappelijke ontwikkelingen. Het structurele deel vraagt 48% van het beschikbare budget en 

het flexibele deel 52%.  
 

a. Het structureel programmaonderdeel 

Onder de structurele activiteiten vallen de volgende werkzaamheden: 

 
1. Het programmeren en monitoren van het Programma Collectieve Taken; 

2. De klachten en crisisorganisatie (MKC); 

3. BPO gerelateerde werkzaamheden (BPO-overleg, zorgvuldige veehouderijen en Risico 

relevante bedrijven); 
4. Het inrichtingenbestand. 

 

Daarnaast wordt er een structureel budget opgenomen voor bestuurlijke actualiteiten. Dit budget zal 

worden ingezet om in te kunnen spelen op actuele en dringende maatschappelijke ontwikkelingen 
en bestuurlijke prioriteiten gedurende het jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de coronamaatregelen 

en de gevolgen voor de VTH uitvoering. Deze vrije ruimte is niet ter vrije invulling, 

(project)voorstellen hiervoor zullen met de ambtelijke werkgroep worden besproken en aan het 

Dagelijks Bestuur worden voorgelegd.  
 

b. Het flexibel programmaonderdeel  

Binnen het flexibele deel wordt onderscheid gemaakt in projecten (resultaatverplichting) en 

activiteiten (inspanningsverplichting) die op een projectmatige wijze worden aangepakt. 
  

1. Projecten hebben een duidelijk begin- en eindpunt en worden projectmatig aangestuurd en 

uitgevoerd, waarbij smart doelen zijn geformuleerd en resultaten worden behaald.  

2. Activiteiten hebben betrekking op het onderzoeken / inventariseren van een collectief 
milieuprobleem waarbij vooraf niet altijd duidelijk is wat het resultaat zal zijn. Hierbij bestaat 

wel de verplichting om de eigenaren van de OMWB en de interne organisatie te informeren 

over de resultaten van het onderzoek en te komen met adviezen over vervolgacties richting 

de eigenaren.  
 

Het flexibele deel van het programma bestaat uit de volgende projecten en activiteiten. Een aantal 

projecten wordt binnen één thema opgepakt en wordt daarom gegroepeerd weergegeven.  

 
 

Thema Projecten 

Wetgeving en maatschappelijke  

ontwikkelingen 

• Implementatie Omgevingswet 

(programma) 
• Transitie bodem 

• ZZS 

VTH taken • Aanpassen van het GUK 

• Programma ketenaanpak 
• Programma thema- en brancheaanpak  

• Ondermijning 

Data • Informatiegestuurd werken 

• Risicogericht werken 

 

Thema Activiteiten 

Wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen • Actieplan milieucriminaliteit  

• Uitvoeringsagenda VTH 
• Nationaal milieubeleidsplan (NOVI) 

• Energie en klimaat 

• Stikstof problematiek 

• Externe Veiligheid 

VTH taken • Instrumentenmix 

Data • Dataontwikkeling 

• Inrichting naar MBA 

Opgaven bestuur • Kostenefficiency  

 

Het uitwerken en doorontwikkelen van de VTH-taken neemt vaak een aantal jaren in beslag. Vandaar 

dat in het Meerjarenprogramma Collectieve Taken een groot aantal projecten terugkomt uit de 

voorgaande periode. Daarnaast zijn de provinciebrede aandachtsvelden benoemd die eveneens 
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onderdeel uitmaken van de collectieve taak (o.a. doorontwikkeling data, stikstof problematiek). 

Andere aandachtspunten voor het Programma Collectieve Taken waren de aankomende nieuwe wet- 
en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de noodzaak tot innovatie. De belangrijkste 

ontwikkeling vormt de komst van de Omgevingswet (2022). De Omgevingswet kent een gefaseerde 

implementatie waardoor dit uitermate geschikt is om in een meerjarenprogramma op te nemen. Ook 

het actieplan milieucriminaliteit, de uitvoeringsagenda en de recentelijk gepresenteerde Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) spelen een rol van betekenis. In het programma 2021 wordt ook tijd en 

budget gereserveerd om de opgelegde kostenefficiency slag uit te werken.  

 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 
 

Samen met de deelnemers, opdrachtgevers en samenwerkingspartners maken wij ons ook in 2021 

sterk voor milieu en duurzaamheid in onze regio MWB. Voor programma 3, de collectieve taken, 

doen wij dit vanuit een gedeelde visie en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 

 

WAT IS ER GEDAAN? 
 

De OMWB heeft het PCT voor 2021 en verder opgesteld in samenwerking met een klankbordgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemers en medewerkers van de OMWB. Deze wijze 

van samenwerking zorgt voor meer commitment.  

 

Deze werkwijze heeft geresulteerd in een zorgvuldig afgewogen en breed gedragen 
Meerjarenprogramma Collectieve Taken 2021 -2025.  

 

 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 
 
Voor de uitvoering van het collectieve takenpakket is in de begroting voor 2021 een budget 

opgenomen van € 1.560.000,-.  Het voorliggende programmavoorstel CT 2021 - 2025 is hierop 

afgestemd en past binnen dit budget.  

 
Begrotingswijziging bijgevoegd? nee; 

 

 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 
 

Na vaststelling van het programma wordt met ingang van 1 januari 2021 gestart met de uitvoering.  

Een aantal projecten loopt door vanuit 2020.  

 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 
 

De klankbordgroep wordt in 2021 in stand gehouden om de uitvoering te begeleiden en wederom 

het Programma Collectieve Taken 2022-2025 voor te bereiden. 

 
De voortgang van de uitvoering van het PCT 2021 wordt twee keer per jaar gerapporteerd in het 

Ambtelijk Overleg. Tevens wordt de voortgang beschreven in de bestuursrapportages. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Programma Collectieve Taken 2021 - 2025 
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