Verslag Algemeen Bestuursvergadering Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Datum
: 14 november 2018
Tijd
: 13:00-14:30 uur
Locatie
: Kantoor OFGV, te Lelystad
Aanwezig
: dhr. Fackeldey (voorzitter, Flevoland), dhr. Lodders (Almere), mw. de ZwartBloch (Blaricum), dhr. Franx (Gooise Meren), dhr. Boom (Huizen), dhr. van den
Heuvel (Lelystad), dhr. Haagsma (Noordoostpolder); dhr. Miner (Weesp), dhr.
Boermans (Wijdemeren) en dhr. Suithoff (Zeewolde).
dhr. Schuurmans (secretaris), mevr. Dubnevych (Controller) en dhr. Sman
(notulist)
Afwezig
: dhr. van Amerongen (Dronten, aanwezig bij de presentatie asbest), mevr.
Walters (Hilversum), dhr. Stam (Laren) en dhr. Tekin (Noord-Holland)
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Opening en vaststellen agenda
Na een voorstelronde opent de voorzitter de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Mededelingen
o Afmeldingen zijn ontvangen van mevrouw Walters en de heren Stam en van
Amerongen. Ook de heer Tekin is niet aanwezig;
o De komende tijd wordt de nieuwe ICT-voorzieningen geïmplementeerd bij de OFGV.
Uiteraard wordt er alles aan gedaan dat soepel te laten verlopen maar het kan niet
gegarandeerd worden dat deelnemers daar niets van merken. De directie vraagt het
door te geven als er zaken mis gaan;
o Het DB heeft de 3e Begrotingswijziging vastgesteld. Dit was vooral een technische
wijziging. In de 2e VGR, agendapunt 5, is deze begrotingswijziging gespecificeerd.
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Verslag AB 20 juni 2018
Het verslag is in een e-mailronde op 24 augustus jl. vastgesteld. Ook ter vergaderingen
zijn er geen opmerkingen of vragen over het verslag.
Actiepunten:
1. Presentatie Wet Natuurbescherming
Deze actie staat al lang op de lijst en blijkt niet meer relevant en/of actueel. De
actie kan van de lijst af;
2. Aanpassing GR
Het DB heeft opdracht gegeven voor een vaststellingsproces met daarin een
gecombineerde ambtelijke/bestuurlijke ronde langs de partners. Deze wordt
begeleid door een extern deskundige. De bijeenkomsten worden z.s.m. gepland;
3. Kadernota 2020
De kadernota 2020 komt het volgende AB aan de orde;
4. Energiebesparing
In de 2e VGR zijn de activiteiten van de OFGV op dit gebied opgenomen. De actie
kan van de lijst;
5. Nadere uitwerking OFGV rol bij energietransitie
Met Flevoland en DEON (Energie Centrum) wordt gekeken naar de oprichting van
Energie Expertisecentrum voor bedrijven waar advies over energiebesparing kan
worden verkregen.
Voor elke bestuurder ligt op tafel een beleidssuggestie hoe op basis van data, op
afstand energiebesparing bij bedrijven gestimuleerd kan worden. De OFGV kan
daar desgewenst een rol in spelen.
Dit actiepunt wordt verder opgepakt, krijgt aandacht en kan van de lijst af;
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6. Ambtelijke contacten deelnemers-OFGV
De voorzitter heeft een goed gesprek gevoerd met de ambtelijk contactpersonen.
Aangegeven is dat meer structuur in de ambtelijke voorbereiding goed maar een
formele ambtelijke rol niet gewenst is. Voorgesteld is de klankbordgroep in ere te
herstellen en een technisch overleg te beleggen als die behoefte bestaat op het
moment dat de AB-agenda is verstuurd. Flevoland werkt dit voorstel met de OFGV
verder uit en agendeert dit in het AB;
Beleidskader VTH
Vanuit de provinciale regierol legt Flevoland in overleg met Noord-Holland de
laatste hand aan het VTH-beleidskader. Dit komt z.s.m. naar het AB toe ter
informatie, waarna colleges het vast moeten stellen. Gestreefd wordt naar
agenderen in een AB-vergadering maar het kan ook schriftelijk als dat sneller is;
7. Verdeling inhoudelijke thema’s over AB-leden
Op tafel ligt per bestuurder een uitwerking/profiel van het onderwerp waar zij
bestuurlijk aan gekoppeld zijn. Dit is het vertrekpunt om dit verder vorm te geven.
Onderwerpen ruilen is toegestaan.
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Inkomende en uitgaande stukken
Het AB neemt kennis van de brief van BZK waarin zij aangeven tijdig een sluitende
begroting van de OFGV te hebben ontvangen. Zij volstaan, onder voorwaarden, daarom
met repressief toezicht. Aan de voorwaarde is inmiddels voldaan door de begrotingstechnische afronding van het dispuut van Flevoland in de 3e begrotingswijziging.
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2e Voortgangsrapportage 2018
Het AB neemt kennis van de 2e VGR waarin het DB rapporteert over uitvoering van de
begroting: doelen, activiteiten, risico’s en financiën. De voorzitter licht toe dat enige tijd is
gezocht naar de juiste vorm voor deze rapportage omdat niet over de taakuitvoering
wordt teruggekoppeld; dat gebeurt per deelnemer a.d.h.v. 15 verschillende opdrachten.
De VGR leidt tot de volgende opmerkingen en vragen:
o Haagsma: “in het voorwoord staat dat de begroting nagenoeg wordt uitgeput terwijl
bij het rekeningresultaat (agendapunt 6) een forse dotatie wordt voorgesteld aan de
bestemmingsreserve. Dit lijkt tegenstrijdig”;
Secretaris: “de basisbegroting wordt nagenoeg uitgeput. De bestemmingsreserve
wordt niet gevuld vanuit de reguliere bijdragen maar vanuit extra verworven
inkomsten. In een volgende VGR wordt dit duidelijker toegelicht”;
o Suithoff: “welke kwaliteitscriteria worden gebruikt nu de tool ontbreekt?” (A.1.4)
o Boom: waarom wordt de oude kwaliteitstool niet gebruikt? (VGR A.1.4)
Secretaris: “de oude tool is digitaal niet meer beschikbaar. De oude kwaliteitscriteria
2.1 zijn nog van kracht. Dit is ook in een kwaliteitsverordening door alle deelnemers
vastgelegd. Landelijk worden de criteria op dit moment geüpdatet”;
o Post vraagt aandacht voor het hoge ziekteverzuim. “Werkzaamheden opvangen door
anderen moet niet leiden tot een verdere stijging”. (A.2.1.5)
Secretaris: “hoewel veel ziekteverzuim op dit moment niet werk-gerelateerd is merken
we, aan het eind van de taakstellingsperiode, dat ‘de rek er uit is’. Er wordt daarom
ook ingezet op coaching en begeleiding van medewerkers ter preventie”;
o Suithoff: welke innovatieprojecten lopen er en welk voordeel willen we daarmee
halen? (A.2.2.5)
De voorzitter zorgt er voor dat AB-leden een overzicht ontvangen van de lopende
innovatieprojecten inclusief doelen en gereserveerd budget.
o Haagsma: waarom is de overheveling salarisbudget relatief groot? (B.1.1)
Controler: “Dit betreft de jaarlijkse overheveling van de salariskosten naar de post
inhuur t.b.v. de flexibele schil. De OFGV heeft niet alle formatie bezet om een flexibele
schil in te kunnen zetten voor wisselende vragen en fluctuaties in het werkaanbod”.
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Post krijgt desgevraagd bevestigd dat per jaar ruim € 500.000 kosten worden
voorzien voor de voorbereiding op de Omgevingswet. Dit betreft met name de
compensatie van de voorbereidingstijd van de medewerkers.

Definitieve resultaatbestemming 2017
Ter vaststelling ligt de resultaatbestemming voor. De voorzitter vult het overzicht
zienswijze inclusief DB-reactie aan met de vermelding dat de raden van Blaricum en Laren
inmiddels hebben aangegeven af te zien van het inbrengen van zienswijzen.
De voorzitter legt het voorstel de resultaatbestemming ongewijzigd vast te stellen, ter
bespreking voor.
Miner stelt dat de DB-reactie op de zienswijze van Weesp (geen aanvulling algemene
reserve nodig) erg technisch en vermoedt dat de raad daarover ontevreden zal zijn.
De voorzitter vult aan dat het bestuur met deze reserve ook zekerheid inbouwt voor de
toekomst. Door een flinke uitname voor de implementatiekosten ICT is doteren hieraan
verdedigbaar. De voorzitter benadrukt dat het vullen van reserve niet betekent dat het
geld uitgegeven is. De reserve staat bij de OFGV en is daarmee van alle deelnemers.
Het AB stelt de resultaatbestemming conform voorstel vast.
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Planning en Control kalender 2019
Het AB neemt kennis van de P&C kalender 2019.
Boermans merkt op dat de planning voor de zienswijzeronde op de resultaatbestemming
2018 krap is doordat hier het zomerreces in valt. Wijdemeren zal daarom dit jaar
misschien te laat zijn met de reactie.
De voorzitter stelt dat dit een terugkerend probleem is dat wordt veroorzaakt door de
wettelijke termijnen. Getracht wordt deze periode zo ruim mogelijk te houden (in 2019,
13 weken i.p.v. de wettelijke 8 weken).
De organisatie wordt gevraagd rekening te houden met het tijdig versturen van agenda
en rekening te houden met het aanvangstijdstip. Post geeft aan vergaderen rond lunchtijd
lastig te vinden. Toegezegd wordt daarmee zoveel mogelijk rekening te houden of
eventueel te vergaderen met lunch. Het AB beseft daarbij dat het plannen in de agenda
van 15 bestuurders vaak lastig zal blijken.
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DB verslagen
Het AB neemt kennis van de DB-verslagen van 24 mei, 19 juli en 10 september 2018 en
heeft daarover geen vragen of opmerkingen.
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Rondvraag/wvttk
Haagsma: “Als ik in mijn gemeente wordt bevraagd of aangesproken over OFGV-zaken
hoe kan ik dan snel en laagdrempelig aan informatie komen?”
Voor een deel moet het overzicht bestuurlijke aandachtsdossiers hierin voorzien.
Daarnaast kunnen bestuurders altijd contact opnemen met de secretaris/directeur.
Gevraagd wordt terughoudend te zijn met het gebruiken van ambtelijke ‘lijntjes’.
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Sluiting
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Inhoudelijke presentatie:
Van den Heuvel stelt over de bestuurlijk context van de inhoudelijke presentatie over
sanering asbest daken het volgende:
o Van den Heuvel zit namens de gemeenten in de klankbordgroep asbestdaken met
het ministerie, provincies, bouw-, asbestbranche en de VNG;
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De wet is vastgesteld met nagenoeg een jaar uitstel. Vanaf 31-12-2024 zijn
asbestdaken verboden. Nu er duidelijkheid is over de datum van het verbod stelt
de saneringsbranche dat deze deadline voor het verwijderen van asbestdaken
haalbaar is;
Als overheid moeten we voorkomen dat we in 2025 massaal moeten handhaven op
dit verbod. Het advies is dan ook nu aan de slag te gaan;
Veel daken worden nu al gesaneerd. Dat gaat vaak goed maar niet altijd. Er wordt
ook illegaal en particulier gesaneerd en soms ronduit gevaarlijk gewerkt. Dit is een
probleem waar veel gemeenten en omgevingsdiensten mee aan de slag zijn.

Bart Groen, Beleidsadviseur & Accounthouder OFGV (Almere) en Paloma Stam,
Teamleider Leefomgeving (OFGV) presenteren hun samenwerking en informatieuitwisseling bij de sanering van asbestdaken in Almere.
Met behulp van luchtfoto’s en dossieronderzoek heeft Almere geïnventariseerd waar
asbesthoudende daken kunnen zitten. In Almere is 47.000 m2 dak, waaronder 1300
schuurtjes, asbestverdacht. Deze data is op kaart gezet en is met de OFGV gedeeld. De
OFGV houdt toezicht op verwijdering door gecertificeerde bedrijven. Saneringen worden
vooraf gemeld. Vrijgavebewijzen en stortbonnen worden ingediend als bewijs dat de
asbest is verwijderd en het afval volgens de regels is verwerkt. Ook deze gegevens staan
op kaart en zijn op de asbestinventarisatie gelegd. Dit geeft een beeld van de voortgang
van de saneringen waardoor op stad en wijkniveau beleid en inzet kan worden bepaald.
Uit deze aanpak is ook gebleken dat er iets moet gebeuren met schuurtjes. Tot 35m2 mag
men zelf saneren, men moet dat melden en het afval moet op de juiste manier verwerkt
worden. Onderzocht wordt wat de rol van de milieustraat daarin kan zijn om hier grip op
te krijgen.
Het AB dankt de sprekers voor hun actuele en interessante presentatie. N.a.v. de
presentatie wordt nog gesteld:
o Van den Heuvel: het gratis aanbieden van goedgekeurd verpakkingsmateriaal
helpt particulieren bij nette verwerking en geeft mogelijkheid tot registratie;
o Fackeldey: In Flevoland neemt de provincie initiatief voor een subsidiemogelijkheid
‘zon voor asbest’;
o Schuurmans: de gezamenlijke OD’s zijn in overleg met het ministerie om te kijken
naar objectievere certificering. Dit gebeurt nu door de branche zelf;
o Haagsma stelt dat het voor particulieren melden via het OLO ingewikkeld is. Dat
zou anders moeten. Van den Heuvel kan dit meenemen naar de klankbordgroep;
o Franx en Boermans vragen of we als OD-deelnemers deze problematiek samen
kunnen oppakken. Een gecoördineerde OFGV-brede aanpak zou mooi zijn.
De voorzitter biedt aan dat de OFGV daarin een rol kan spelen als de deelnemers
dit vragen.
Vastgesteld (na een e-mailronde onder AB-leden), Lelystad 21 december 2018

De voorzitter,

De secretaris,
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Afsprakenlijst
Afspraak
1 Ambtelijke afgestemd voorstel
aanpassing GR en DVO agenderen in AB.
Daarbij de ongewenste gevolgen leidend
tot het dispuut met Flevoland in te
betrekken.
2 In Kadernota 2020, kritisch kijken naar
de opbouw van de begroting, de reserves
en het positieve resultaat dat jaarlijks
wordt gehaald.
3 OFGV rol bij energietransitie verder
uitwerken voor in ieder geval het
intensiveren van het handhaven op de
verplichte energiebesparingsmaatregelen.
4 Voorstel structureren ambtelijk contacten
deelnemers-OFGV agenderen in AB.
5 Bestuurders betrekken bij inhoudelijke
onderwerpen OFGV.

door
OFGV

Datum AB
20/06/’18
14/11/’18

gepland
6/02/’19

DB

20/06/’18

6/02/’19

OFGV

20/06/’18

Opdracht
2019

DB

14/11/’18

6/02/’19

OFGV

20/06/’18
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gereed

