
 
 
 

AB Besluit beantwoording zienswijzen begroting 2020 
 
 

Inleiding/aanleiding 
 
Op 9 april 2019 heeft het dagelijks bestuur de concept begroting 2020 vastgesteld en vrijgegeven voor 
zienswijzen. Vanuit de ambtelijke voorbereiding is er een ambtelijke wijziging nagezonden op 19 april 
2019. Deze had betrekking op de personeelskosten en is door gemeenten meegenomen in het docu-
ment naar de raden en verwerkt in het definitieve voorstel aan het AB. Aan de raden is gevraagd om 
de zienswijzen kenbaar te maken voor 15 juni 2019. Vanuit Bladel is een voorlopige zienswijze ont-
vangen. Oirschot, Bergeijk, Reusel-De Mierden en Eersel hebben laten weten geen zienswijzen op de 
begroting te hebben. 
 
 
Zienswijzen  

De zienswijze van Bladel luidt:  
1.  Op 1 januari 2020 moeten veehouderijen in het kader van de Provinciale Verordening 

Natuurbescherming een aanvraag tot een vergunning in hebben gediend dan wel 
aangemeld zijn als ‘stopper’. Dit heeft reeds geleid tot aanvragen en zorgt naar ver-
wachting tot een nog groter aantal vergunningsaanvragen. De raad verzoekt om, gelet 
ook op de krapte op de arbeidsmarkt, hier adaptief mee om te gaan door hier vol-
doende middelen voor op te nemen in de Begroting 2020 en ruimte te maken in het 
Jaarprogramma 2020.  

2. De invoering van de Omgevingswet vergt grote veranderingen in werkwijzen en digita-
le hulpmiddelen. De gemeenteraad is verheugd te zien dat de Gemeenschappelijke 
Regeling Samenwerking de Kempen hier uiterst serieus mee omgaat door het opne-
men van voldoende middelen om genoemde werkwijzen en digitale hulpmiddelen te 
realiseren. 

 
Beantwoording  

1. Op dit moment zijn diverse ontwikkelingen van invloed op het wel of niet ontvangen 
van aanvragen vanuit de veehouderij sector. We hebben te maken met de stoppers-
regeling, een recente uitspraak van de Raad van State over de Programmatische 
Aanpak Stikstof, maar ook de uitkomst van de formatie van het college van GS kan 
van invloed zijn. De afdeling VTH volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Inmiddels is wel 
duidelijk dat wanneer het aantal aanvragen waarmee rekening wordt gehouden (ge-
middeld zo’n 50 per VTH gemeente), ook daadwerkelijk wordt ingediend, er bij de af-
deling VTH onvoldoende capaciteit is om deze tijdig en correct af te handelen. Ook bij 
de Omgevingsdienst (ODZOB) zal dit voor een verhoogde werkdruk zorgen en nood-
zaak tot het tijdelijk inzetten van extra capaciteit.  
In tegenstelling tot wat in de vraag is gesteld, speelt dit niet pas in 2020, maar (naar 
verwachting) al vanaf september 2019. Immers de aanvragen moeten voor 1 januari 
2020 binnen zijn. Dit betekent dat de afdeling VTH mogelijk al in het najaar van 2019 
tijdelijk extra capaciteit zal moeten inzetten om alle aanvragen tijdig en correct af te 
kunnen handelen. Dit zal waarschijnlijk een doorloop hebben in 2020. De afdeling 
VTH heeft inmiddels de vraag voor extra capaciteit in de markt uitgezet, om zo tijdig te 
kunnen anticiperen op de hoeveelheid extra aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning. Eventuele financiële consequenties worden in de tussentijdse rapportage van de 
Samenwerking Kempengemeenten gerapporteerd. Wat betreft de consequenties voor 
2020 verdient het aanbeveling dat de gemeenten hiervoor middelen opnemen in hun 
eigen begroting. 



2. Er is bij gemeenten en GRSK inderdaad aandacht voor de benodigde werkwijzen en 
digitale hulpmiddelen om op tijd klaar te zijn voor de invoering van de omgevingswet. 
Hoeveel en waar de middelen gereserveerd moeten worden (bij gemeenten of bij 
GRSK) is nog een punt van overleg, waarover in de eerstvolgende rapportage duide-
lijkheid zal komen.  
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Aldus besloten in het AB van 25 juni 2019 
 
 


