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8 medewerkers (+/- 4 ft e) van de 
verschillende diensten en de provincie.
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Omgevingsdienst

Midden- en West-Brabant

Het BOD werkt vanuit het Provinciehuis
in ’s-Hertogenbosch, Brabantlaan 1.

Het BOD bestaat momenteel uit

Bij  6 dashboards gebruikt het BOD 
Brabant brede gegevens: Asbest, Vee-
houderij, Niet-veehouderij, ongewone 
voorvallen, Afval, Sti jlwijzer.

Bij  2 dashboards
is de opzet Brabant 
breed ontwikkeld, en zijn er specifi eke 
doorontwikkelingen aangebracht per 
OD:  ‘Energie: informati eplicht’ en 
‘Energie: besparingspotenti eel.

Er zijn ruim 80 gebruikers
gekoppeld aan het dashboard: 
Veehouderijen Keuze Tool.
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In de verschillende dashboards wordt 
informati e gebruikt van meer dan

verschillende 
informati ebronnen.

Er hebben zich binnen Brabant ruim 

10.000 bedrijven gemeld 
                                        bij het Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Dit komt 
onder meer door het versturen van de brieven; 
OMWB: 4.274, ODBN: 2.610, ODZOB: 3.213.

Het BOD werkt mee aan een doorontwikke-
ling van de webapplicati e Web-BVB, waar 
informati e in staat van meer dan 

15.000 veehouderijen.

Er zijn ongeveer                                   brieven
verstuurd naar aanleiding van het dashboard 
Energie Informati eplicht; ODBN: 3.004, 
OWMB: 4.300, ODZOB: 2.227.

9.500

Het BOD experimenteert met 

Artificial Intelligence-
technieken om mestsilo’s te 
kunnen herkennen op satellietbeelden. 

Er is een eerste opzet gepresenteerd van 

Dashboard Asbest binnen 
het Zuidelijk Keten Casus Overleg (ZKCO). 
Daar sluiten 6 Omgevings diensten bij 
aan (de diensten uit Brabant, Zeeland en 
Limburg), evenals enkele keten partners: 
ILenT, Inspecti e SZW, Politi e en OM. Vanuit 
ODNL is belangstelling om dit op te schalen 
naar level NL. In totaal is het dashboard al 
gepresenteerd aan 10 parti jen.   

In het Dashboard Asbest is er een fi ltering
aangebracht op alle binnengekomen klachten 
tussen 2017 en 2021, dit zijn er
(asbest gerelateerde klachten 
welke zijn binnengekomen via S@men).
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oprichters én opdrachtgevers:


