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Verslag Algemeen Bestuursvergadering  
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
Datum: 22 juni 2022 
Tijd: 10:30-12:00 uur 
Locatie: Digitaal via Webex en via livestream te volgen 
Aanwezig: mw. C.W. Smelik (voorzitter), dhr. J.P. Lindenbergh, (Almere), dhr. F.C. Cornelis 

(Blaricum), mw. L.L. Hillebregt-de Valk, dhr. H.J. Hofstra (Flevoland), dhr. N.J.A. 
Schimmel (Gooise Meren), mw. K. van Hunnik (Hilversum), dhr. F. de Groot 
(Laren), mw. S. Werkman (Noordoostpolder), dhr. E. van Esch (Urk), shr. S. 
Poels (Wijdemeren), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde), dhr. P.M.R. Schuurmans 
(secretaris), mw. F.M. Plat (plv. secretaris), mw. I. van Wijnbergen (Controller) 
en dhr. M. Sman (notulist) 

Afwezig: dhr. R.G. Boom (Huizen), mw. A.E.H Baltus (Lelystad) en dhr. E.P. Stigter 
(Noord-Holland) 

  

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet een ieder, en in het bijzonder de nieuwe AB-leden welkom en feliciteert 
hen met hun wethouderbenoeming. De voorzitter heet ook de livestreamvolgers welkom. 
De opname van dit overleg zal een week terug te zien zijn. 
 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
o Afmeldingen: mevrouw Baltus en de heren Boom en Stigter hebben zich afgemeld; 
o Mevrouw Dubnevych, Controller heeft de OFGV verlaten, zij is opgevolgd door 

mevrouw Van Wijnbergen; 
o Het volgende AB zal een fysiek overleg zijn. Ook organiseert de OFGV een studiedag 

voor AB-leden zodat we de organisatie en elkaar leren kennen; 
o Voortgang project Plaatsonafhankelijk Werken (POW): na een intensief traject met alle 

medewerkers is een advies opgesteld over het thuiswerken en hoe we binnen de 
OFGV ‘elkaar gaan ontmoeten’: de thuiswerkplek wordt goed ingericht en er komt een 
eigen (kleinere) ontmoetingsplek. De directie heeft dit advies van harte overgenomen. 
De uitvoeringsfase van dit project is inmiddels gestart; 

o Het mandaat van de deelnemers aan de OFGV-directeur wordt aangepast i.v.m. de 
komst van de Omgevingswet. Hierover start de ambtelijke afstemming. Het mandaat 
wordt in opdracht van het AB voor iedere deelnemer zoveel mogelijk geüniformeerd; 

o Gemeente Amsterdam heeft de ‘afkoopsom’ voor de uittreding van Weesp uit de GR-
OFGV betaald; 

o Wederom is de invoeringsdatum van de Omgevingswet onzeker. De OFGV is klaar om 
via het DSO aanvragen en meldingen te ontvangen. De OFGV-directie vraagt bij de 
deelnemers aandacht om de OFGV in het DSO als behandeldienst aan te wijzen voor 
de taken die de OFGV voor die deelnemer uitvoert; 

o De voorzitter heeft met het vorige AB-lid Wijdemeren het functioneren van de OFGV-
directeur positief beoordeeld. Het verslag inclusief ontwikkelpunten is in het 
personeelsdossier opgenomen. De heer Van der Es sluit zich bij dit positieve oordeel 
aan en dankt de directeur en de organisatie voor de constructieve werkwijze. 
 



 

Botter 14-15 | Postbus 2341 | 8203 AH  Lelystad | (088) 6333 000 | info@ofgv.nl | www.ofgv.nl 

 

3. Aanwijzing DB-leden OFGV 
Hoewel nog niet alle nieuwe AB-leden bekend en aanwezig zijn is, in de voorbereiding op 
het AB van november, toch een nieuw Dagelijks Bestuur met mandaat van het AB nodig. 
Het AB spreekt af in de AB-vergadering van november 2022, met de dan definitieve 
samenstelling van het AB, de aanwijzing van het DB nogmaals te agenderen.  

 
Na een korte schorsing dragen de gemeentelijke portefeuillehouders van: 

o de Gooi- en Vechtstreekgemeenten: de vertegenwoordigers van Gooise Meren en 
Wijdemeren voor als kandidaat. Zij wensen dit in november opnieuw te bezien; 

o de Flevolandse gemeenten: de vertegenwoordigers van Lelystad en Urk voor als 
kandidaat. Daarbij geven zij aan dat in de definitieve situatie de 
vertegenwoordigers van Urk en Almere deel willen uitmaken van het Dagelijks 
Bestuur. Vanwege de nog te vormen colleges en afwezigheid het AB lid uit Lelystad 
zijn de nu voorgedragen kandidaten tijdelijk.  
 

Het AB stemt in met deze voordrachten. De Flevolandse vertegenwoordigers zorgen er 
voor dat Lelystad van dit besluit op de hoogte wordt gesteld. In november agenderen we 
de aanwijzing van het DB opnieuw.  
 
 

4. Verslag AB 9 februari 2022 
Er zijn geen vragen over het eerder vastgestelde AB-verslag van 9 februari jl. 

 
Actielijst: 

1. OFGV-studiedag voor nieuwe AB-leden organiseren 
We plannen een datum als alle nieuwe AB-leden bekend zijn. De voorzitter beveelt 
deze dag van harte aan; 

2. AB informeren over innovatiereserve en innovaties 
Gebeurt tijdens de OFGV-studiedag 

3. Roadmap Externe Veiligheid is geagendeerd vandaag (agendapunt 6) 
4. Overleg IBT-Flevoland en OFGV 

Dit overleg wordt in constructieve dialoog gevoerd. Mevrouw Smelik onderhoudt 
hierover contact met provincie Noord-Holland ten einde de aanpak af te stemmen; 

5. Indexering wijzigen in volgende actualisatie Weerstandsnota 
De termijn is nog niet verstreken. De actie blijft op de lijst. 

6. Bedrijvenlijst bij volgende KVS actualisatie 
De termijn is nog niet verstreken. De actie blijft op de lijst. 

7. Leges agenderen in het AB van juni 2022 
Deze actie is overgedragen aan het platform Omgevingswet Flevoland. De OFGV is 
geen deskundige op het gebied van leges (geeft op verzoek slechts inzicht in de 
kosten voor vergunningverlening milieubelastende activiteit). De ambtelijke 
uitnodiging om dit te bespreken is ook de aan GVS-gemeenten gestuurd. 

 

5. Inkomende en uitgaande post 
Het AB neemt kennis van: 

a. de brief van I&W waarin provincies worden opgeroepen om via IBT te zorgen dat het 
BTP wordt ingebracht. Bij de OFGV betreft het alleen nog taken waarover landelijk 
interpretatieverschillen bestaan. De provincies pakt deze oproep in overleg met de 
gemeenten constructief op; 
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b. de brief van BZK waarin de wijziging van de WGR en de consequenties voor de GR 
wordt beschreven. De OFGV komt t.z.t. (vóór juli 2024) met een voorstel tot 
aanpassing van de GR; 

c. de brief van VNG/IPO/UvW/BZK over de consequenties voor een GR van de Wet open 
overheid. De OFGV komt, in samenwerking met ODNL, met een voorstel hiervoor; 

d. de OFGV brief aan de minister van VRO waarin we opnieuw de financiële druk waar 
onze Omgevingsdienst mee te maken heeft door de invoering van de Omgevingswet. 

 

6. Roadmap Externe Veiligheid 
Het AB heeft met waardering kennisgenomen van de Roadmap Externe veiligheid en de 
toelichting daarop van het DB. Dit is de duidelijkheid die men zocht.  

 
Desgevraagd krijgt heer de Groot beantwoord dat de raden niet betrokken zijn bij het 
opstellen van de Roadmap. De voorzitter licht toe dat dit complexe en erg 
uitvoeringstechnische materie betreft waarvoor alleen de hoofdlijn, bijvoorbeeld “waar 
brengen we de taak onder”, politiek interessant kan zijn. De eigen ambtelijke 
ondersteuning van de AB-leden kan helpen dit onderwerp voor de raad te ontsluiten. 

 
Op verzoek van de heer Poels wordt onderzocht of door de OFGV een actueel overzicht van 
de betreffende bedrijven kan worden geleverd. 

 
Het DB herhaalt de oproep om, ook al zijn er nog onduidelijkheden over de kosten, deze 
taak (met grote risico’s als er iets mis gaat) over te dragen aan de OFGV. 

 

7. Stempercentage 2022 
Voor ligt een voorstel om het stempercentage 2022 op basis van de totale bijdrage van de 
deelnemers in 2021 vast te stellen. Dit is conform de artikelen daarover in de Gemeen-
schappelijke Regeling OFGV. Het AB stelt het stempercentage conform het voorstel vast.  

 

8. Interimcontrole en managementletter 2021 
Het AB neemt, met complimenten aan de organisatie, kennis van het verslag van de 
Interimcontrole en de managementletter 2021. Een positief oordeel is de gewoonte maar 
geen vanzelfsprekendheid, voegt de voorzitter daaraan toe. 

 

9. Jaarstukken en resultaatbestemming 2021 
a. Mede gelet op het positieve oordeel van de accountant stelt het AB de jaarstukken 

2021 vast; 
b. Onder voorbehoud van de uitkomst van de zienswijzeronde bij raden en Staten, stemt 

het AB in met de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2021. Het 
voorstel is tot stand gekomen na de ingebrachte zienswijze op de 2e begrotingswijziging 
2022 en begroting 2023. Hierin is voorgesteld de extra voorbereidingskosten op de 
Omgevingswet uit dit resultaat te financieren en niet uit een extra bijdrage van de 
deelnemers. Dat de innovatiereserve niet volledig wordt gevuld vangt de OFGV op door 
een aantal innovaties te temporiseren; 

c. Onder voorbehoud van de uitkomst van de zienswijzeronde bij raden en Staten, stemt 
het AB in met het terugbetalen van de niet gebruikte directe productiekosten aan de 
provincie Noord-Holland en gemeente Gooise Meren en het afstemmen over het restant 
van de directe productiekosten met de provincie Flevoland; 
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d. Het AB is akkoord met de geagendeerde concept brief om zienswijzen te vragen aan de 
raden en Staten op de resultaatbestemming 2021. 

 

10. 1e Voortgangsrapportage 2022 
De voorzitter licht toe dat de voortgangsrapportages (VGR) de tussentijdse inhoudelijke 
en financiële terugkoppelingen betreffen vanuit het DB aan het AB. De voorliggende VGR 
gaat over de eerste 4 maanden van 2022.  
 
a. Het AB neemt kennis van 1e VGR 2022 en concludeert dat het goed is te zien dat met 

de krapte op de arbeidsmarkt en openstaande vacatures toch lukt om voortgang te 
blijven houden in de primaire taakuitvoering. 

 
b. Het AB stelt het gevraagde investeringskrediet voor de aanschaf van ICT hardware en 

licenties ter beschikking. 
 

11. 2e Begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 
Voor ligt een, n.a.v. de ingebrachte zienswijze van Gooise Meren, Hilversum en 
Noordoostpolder, aangepast voorstel van de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023. 
Omdat de extra kosten voor de invoering van de Omgevingswet uit het resultaat 2021 
worden betaald is de extra bijdrage niet meer opgenomen in de begrotingswijziging 2022 
en is deze als extra bijdrage van de deelnemers uit de begroting 2023 gehaald. 
 
Volledigheidshalve wordt gesteld dat de zienswijze van Dronten inmiddels definitief is. 
 
Desgevraagd krijgt de heer Poels bevestigd dat het niet indienen van een zienswijze 
wordt gezien als instemming. De P&C-cyclus van een GR kent wettelijke termijnen 
waardoor het vaststellingsproces verder moet. Zonder reactie gaat het DB daarom uit van 
akkoord. 
 
Het AB stelt zowel de gewijzigde begrotingswijziging 2022 als begroting 2023 vast. 

 

12. 3e Begrotingswijziging 2023 
Met de toelichting over het vullen van de frictiereserve Weesp en het nu aanwenden 
daarvan ter bekostiging van die frictiekosten en de toelichting dat iedere mutatie in de 
reserve verplicht voor zienswijze moet worden voorgelegd, stemt het AB in met het 
vragen van een zienswijze hierover aan de raden en Staten.  
 

13. Updaten Financieel beleid 
De financiële beleidsstukken van de OFGV zijn geactualiseerd omdat: 

o de rechtmatigheidsverklaring nu ook voor Gemeenschappelijke Regelingen geldt; 
o de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen is gewijzigd; 
o de limiet voor Schatkistbankieren is verhoogd. 

 
Met de voorliggende stukken voldoet de OFGV weer aan de wettelijke verplichtingen. 
 
Met de constatering dat dit vooral technische wijzigingen betreffen, stelt het AB de 
Financiële verordening, Controle verordening en het Treasurystatuut vast. 
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14. Archiefverordening  
Naar aanleiding van controle door en overleg met de Archiefinspecteur is de 
Archiefverordening OFGV aangepast. Desgevraagd wordt toegelicht dat de verwijzing naar 
de Archiefwet 1995 is verwijderd omdat gestreefd is naar een zo compact mogelijke 
verordening. Bovendien is de wet rechtstreeks werkend en is een verwijzing niet nodig. 
 
Het AB stelt de Archiefverordening 2022 vast en trekt de Archiefverordening 2013 in. 
 

15. DB-verslagen 12 januari en 10 maart 2022 
Het AB neemt kennis van de DB-verslagen van 12 januari en 10 maart 2022. Hierover 
zijn geen vragen 
 

16. Rondvraag/wvttk/sluiting 
o De heer Schimmel vraagt, mede gelet op de relatie met de IBT-gesprekken, meer 

tijd te nemen voor het aanpassen van het VTH-beleidskader. Daarin wil hij ook de 
volksvertegenwoordiging bij de deelnemers betrekken.  
De heer Schuurmans stelt dat het een actualisatie betreft omdat er geen sprake is 
van ingrijpende veranderingen. Deelnemers is gevraagd bestuurlijke accenten en 
aandachtspunten (collegeprogramma’s) te geven als input. Op basis van het concept 
kader kan de OFGV een toelichtende bijeenkomst organiseren voor raads- en 
Statenleden. Desgevraagd komt de OFGV met een planning daarvoor. 
De voorzitter geeft aan het van belang te vinden om de volksvertegenwoordigers via 
de AB-leden of het college aan de voorkant bij het VTH beleidskader te betrekken en 
hen niet alleen te informeren; 

o De heer Poels vraagt ter bevestiging wat is afgesproken over de bestuursinformatie 
over leges. Deze vraag dit te organiseren ligt voor bij het Platform Omgevingswet 
Flevoland. Gooi- en Vechtstreekgemeenten worden daarbij betrokken; 

o De voorzitter wil graag individueel kennis maken met alle nieuwe AB-leden. Via de 
secretariaten zullen daarvoor afspraken worden gemaakt; 

o De voorzitter dankt nogmaals de vertrekkende wethouders voor de samenwerking in 
het AB-OFGV in de afgelopen jaren. Zij wenst de nieuwe wethouders veel succes. 

 
 
Vastgesteld in een emailronde op 6 september 2022 
 
 
 
 
De voorzitter, De secretaris, 
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Afsprakenlijst 
 

 Afspraak Door Datum AB Gepland Gereed 
1 OFGV studiedag voor nieuwe AB-

leden organiseren incl. 
informatie over Innovaties en 
Innovatiereserve 

Secr. 24/11/’21 
 

Na zomer                                
’22  

 

2 Overleggen tussen IBT-Flevoland 
en OFGV over benodigde en 
beschikbare financiële en 
personele middelen 

Smelik 25/11/’20 
16/06/’21 

dec. 2021  

3 Aanwijzen DB opnieuw 
agenderen in nov. ’22 overleg 

Secr. 22/06/’22 Nov. 2022  

4 Voorstel consequenties Woo Secr. 22/06/’22 Jan. 2023  
5 Indexering heroverwegen in 

volgende actualisatie 
Weerstandsnota 

Secr. 25/11/’20 dec. 2022  

6 Bij volgende KVS actualisatie 
bedrijvenlijst ½ jaar voorafgaand 
delen ter controle 

Secr. 05/03/’20 
17/06/’20 

Eind 2022  

7 Aanpassen GR aan gewijzigde 
WGR 

Secr. 22/06/’22 1/07/’24  
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