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 Inleiding 
De raad heeft op 29 juni 2021 de begroting 2022 en de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant vastgesteld. Daarnaast had de raad nog een vraag over de enorme 
bezuiniging op de reiskosten (door corona geen reiskosten). Als men weer de bezoeken af kan leggen 
lopen deze kosten weer op naar oorspronkelijk niveau. Echter dan is het nog steeds een erg groot 
bedrag voor reiskosten. Is er een verklaring voor waarom deze reiskosten in een jaar zonder corona 
zo hoog zijn? Hoeveel km worden er gereden en hoe hoog is de km vergoeding dan? Is daar nog een 
bezuiniging te behalen? 
 
Huidige reiskostenvergoeding 
De medewerkers van de OMWB ontvangen een reiskostenvergoeding van € 0,19 voor het woon-
werkverkeer en een vergoeding van € 0,29 voor zakelijke reizen. De kosten van openbaar vervoer 
worden ook vergoed.  Alle gemaakte kilometers en het OV worden vergoed waarbij wel de 
kanttekening gemaakt moet worden dat toezichthouders werkzaam zijn in de regio waar ze wonen 
om zodoende het aantal dienstreiskilometers en reisuren te beperken. Uiteindelijk is dit een 
kostenpost die al een aantal jaren redelijk stabiel is.    
 
Corona en reisbewegingen 
De pandemie heeft in 2020 geleid tot minder reiskosten.  De twee belangrijkste oorzaken: 

- Het thuiswerken  
- Toezicht meer administratief dan fysiek toezicht.  

 
Reisbewegingen in de toekomst, en (mogelijke) besparingen 
Fysiek toezicht blijft echt noodzakelijk. Net zoals veel organisaties probeert de OMWB een evenwicht 
te vinden tussen thuiswerken en op kantoor werken. Bij toezicht hebben ze kunnen experimenteren 
met andere manieren van toezicht houden zoals administratief toezicht. Uiteindelijk kan dit leiden 
tot lagere reiskosten, maar dit is nog niet uitgewerkt. In de meerjarenbegroting van 2022-2024 heeft 
de OMWB reeds een aantal besparingen opgenomen. 
      
Omgevingswet 
De komst van de Omgevingswet heeft ook impact op de werkzaamheden van de OMWB, met name 
voor de toezichthouder/controleurs. De OMWB verwacht een verschuiving van minder werk in de 
vergunningverlening naar meer in toezicht en handhaving. Hoe de reiskosten zich dan gaan 
ontwikkelen is op het moment nog onzeker. 
 


