
Kwaliteit en efficiency 
van dienstverlening
De dienstverlening verbeteren 
door verdere standaardisering 
van werkprocessen en ontsluiting 
van informatie door een goede 
basisregistratie met een actueel 
inrichtingenbestand.
    zie Concernplan p. 9

Waarom dit concernplan
Dit concernplan is een kader voor de inzet van de ODZOB tot en met 2022. 
De inzet wordt samen met de deelnemers bepaald en uitgewerkt in documenten 
zoals kadernota, programma’s, uitvoeringsplannen, etc. zie Concernplan p. 1

Waar staat de ODZOB nu? 
De ODZOB heeft zich de afgelopen 5 jaren ontwikkeld tot een professionele 
uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-domein). 
De deelnemende gemeenten en provincie zijn positief, de financiële positie is gezond en 
het vertrouwen vanuit het bestuur is stevig gegroeid. zie Concernplan p. 4

De Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om 
een integrale aanpak bij de inrichting van de leefomgeving 
en een beschikbaarheid van informatie voor alle ketenpartijen.
    zie Concernplan p. 12  

Advisering en kennisuitwisseling over 
grote inhoudelijke thema’s
Het gaat om 7 thema’s die vanuit het VTH-domein veel impact hebben op de leefomgeving: 
klimaat & energie/duurzaamheid, toekomstbestendige veehouderij, bodem, asbest, 
gezondheid, ondermijning – ogen en oren in het veld en zeer zorgwekkende stoffen. 
    zie Concernplan p. 14

Een regionaal en uniform uitvoeringsbeleid
De procescriteria van het Besluit omgevingsrecht en de BIG-8 
(cyclus die beleid met uitvoering verbindt) invullen door samen met de deelnemers 
te kiezen wat we regionaal oppakken in het VTH-domein.
    zie Concernplan p. 11 

Financiële uitgangspunten
Een solide financiële basis met duidelijke 
uitgangspunten is noodzakelijk.
    zie Concernplan p. 22
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Een toekomstbestendige 
uitvoeringsorganisatie: 
onze medewerkers groeien mee
Naar verwachting neemt het totaal 
aantal opdrachten toe en verandert 
onze rol in het kader van de Omgevingswet 
in de breedte en de diepte.
    zie Concernplan p. 20
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Uitbreiding samenwerking met partners
Samenwerking met partners als Veiligheidsregio, GGD, Metropoolregio Eindhoven, 
OM, rijksinspecties, waterschappen, andere Brabantse omgevingsdiensten etc. 
breiden we verder uit. 
    zie Concernplan p. 8
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