Verslag Algemeen Bestuursvergadering
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

Afwezig:
Gast:

24 november 2021
10:30-12:30 uur
Digitaal via Webex en via livestream te volgen
mw. C.W. Smelik (voorzitter), dhr. J.P. Lindenbergh (Almere), mw. J.N. de
Zwart-Bloch (Blaricum), dhr. A. van Amerongen (Dronten), dhr. H.J. Hofstra
(Flevoland), dhr. J.J. Eijbersen (Gooise Meren), dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum),
dhr. D.F.B. de Vreede (Lelystad), dhr. E.P. Stigter (Noord-Holland), dhr. W.C.
Haagsma (Noordoostpolder), mevr. C.B.M. Ogier (Weesp), dhr. J.H. Boermans
(Wijdemeren), dhr. W.P. van der Es (Zeewolde), dhr. P.M.R. Schuurmans
(secretaris), mw. F.M. Plat (plv. secretaris), mw. M. Dubnevych (Controller) en
dhr. M. Sman (notulist)
dhr. R.G. Boom (Huizen), dhr. A.H.M. Stam (Laren) en dhr. G. Post jr. (Urk)
dhr. B. van Tijn (Teamleider Expertise OFGV)

1. Opening en vaststellen agenda
De vergadering is via een livestream te volgen en twee weken terug te zien.
De voorzitter heet een ieder welkom en feliciteert wethouder Eijbersen met zijn
benoeming als burgemeester van Hellendoorn. De heer Eijbersen dankt het AB voor de
samenwerking en het gekregen vertrouwen. Hij wenst het bestuur succes.

2. Mededelingen
o
o
o

o

o

Afmeldingen: de heren Boom (Huizen), Stam (Laren) en Post (Urk);
Het DB heeft binnen het mandaat een jaarlijkse technische begrotingswijziging 2021
doorgevoerd voor de flexibele schil, subsidies en Innovatiereserve;
Wijziging GR: In tegenstelling tot de agendavermelding is de GR wijziging i.v.m. de
uittreding van Weesp nog niet in procedure gebracht. Het DB doet dit zodra met Weesp
de door hen gewenste uittreedovereenkomst is afgesloten. Mevrouw Dubnevych vult aan
dat de totale frictiekosten met 1,5 ton naar beneden zijn gebracht; overgaand personeel;
Het AB neemt kennis van het DB-akkoord op 4 innovatievoorstellen.
De heer van Amerongen krijgt desgevraagd bevestigd dat dit binnen het DB-mandaat
gebeurt en merkt op dat rekening wordt gehouden met een komend overschot.
De heer Lindenbergh vindt het ongewenst dat met een verwacht resultaat wordt begroot.
Almere is er voorstander van innovaties te begroten en niet uit een reserve te financieren.
De heren van Amerongen en Voorink onderschrijven dit.
De voorzitter licht toe dat projecten vaak langer dan een jaar doorlopen. In de voorstellen
staan maximaal geschatte bedragen. Het DB controleert of het innovatiebudget niet wordt
overschreden. Zij wijst er tevens op dat Van Aartsen het OFGV-bestuur in zijn rapport
complimenteert omdat de OFGV investeert in innovaties;
De heer Schuurmans licht toe dat het anticiperen op ontwikkelingen en innovaties altijd
lastig zal zijn. De OFGV wil blijven innoveren.
Omdat de innovatiereserve steeds vragen oplevert vraagt het AB om volgend jaar het AB
in nieuwe samenstelling uitgebreid over de spelregels en lopende projecten te informeren.
De bezuinigingen bijeenkomsten van 1 en 8 september voor directeuren,
portefeuillehouders Financiën en Raadsleden, zijn goed bezocht en voorzagen in een
behoefte. Naast waardering voor de informatie over het werk dat de OFGV voor de
deelnemers doet, was er teleurstelling over de beperkte bezuinigingsmogelijkheden. Het
is goed vaker een informatieve sessie te houden voor deze doelgroep.
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o

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de OFGV met een voorstel tot
aanpassen van het mandaat. Daarin wordt ook de aanwijzing van toezichthouders en
BOA’s meegenomen.

3. Verslag AB 16 juni 2021
Het verslag is op 17 augustus 2021 na een e-mailronde vastgesteld.
Actielijst:
1. Financiering bodemtaken 2022
Opgemerkt wordt dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de budgetten voor de
bodemtaken die van provincies naar gemeenten overgaan;
2. Bestuurlijke themabijeenkomsten
Het DB gaat een OFGV-studiedag (laten) organiseren voor nieuwe bestuursleden in 2022
en laat de themabijeenkomsten wegens te weinig belangstelling vervallen;
3. Presentatie EV-taken
Bij agendapunt 4 is een brief van Flevoland geagendeerd over dit onderwerp en bij
agendapunt 5 wordt de presentatie gegeven;
4. Gesprek IBT verwerken
De gesprekken hierover zijn gestart. Er is nog geen uitkomst te melden;
5. Indexering heroverwegen in actualisatie nota weerstandsvermogen en risicomanagement
Staat voor later gepland, blijft op de actielijst
6. Het actualiseren van de bedrijvenlijst staat voor later gepland, blijft op de actielijst.

4. Inkomende en uitgaande post
a) Van I&W is een antwoordbrief ontvangen op de OFGV-brief over het onder druk staan van
de financiën. Het AB is blij dat dit signaal serieus wordt genomen. Mevrouw Smelik en de
heer De Vreede spreken mevrouw Elsinghorst (I&W) hier binnenkort over.
b) Van Omgevingsdienst NL is in afschrift het Impulsprogramma Versterken VTH ontvangen.
Het AB vindt het positief dat vanuit de OD’s richting de Staatssecretaris I&W is
aangegeven wat OD’s ter versterking van het VTH-stelsel kan worden gedaan.
c) Door I&W is verzocht een inventarisatie te doen naar wat voor Omgevingsveiligheid nog
moet gebeuren ter voorbereiding op de Omgevingswet;
d) De OFGV heeft deze inventarisatie, vanuit praktische overwegingen ingevuld alsof alle
Omgevingsveiligheidstaken bij de OFGV zouden zijn belegd. Omgevingsveiligheid staat
verder op de agenda voor een toelichting.
e) Het ministerie BZK heeft aangegeven het toezichtsregiem te wijzigen.
f) BZK heeft voor 2022 vastgesteld dat de begroting in evenwicht en tijdig aangeleverd is.
Het toezichtsregiem voor 2022 is repressief. Het AB complimenteert de betrokkenen.

5. Presentatie Omgevingsveiligheid
De heer Van Tijn, Teamleider Expertise OFGV, informeert het AB over de werkzaamheden die
bevoegde gezagen moeten doen op het gebied van Externe Veiligheid voor de Omgevingswet.
I&W had naar de status en de omvang van deze werkzaamheden gevraagd in een landelijke
inventarisatie. Voor de omzetting moeten bronnen van gevaar worden geregistreerd, het RRGS
omgezet naar het REV (digitale registratie), kwetsbare objecten ingevoerd en alle informatie
per inrichting omgezet naar informatie per milieubelastende activiteit (mba). Een enorme klus
voor bevoegde gezagen. De OFGV heeft berekend en getoetst bij andere OD’s dat, het deel
van deze klus dat de OFGV voor de deelnemers zou kunnen doen, 26.000 uur kost. Dit betreft
alleen het omzetten van inrichting naar mba en omzetten van het RRGS naar het REV. Dit
werk kan ook de OFGV ‘niet zomaar’ uitvoeren, temeer omdat daarvoor nauwelijks voorhanden
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zijnde specialistische kennis nodig is. Het is zaak dit gezamenlijk, slim/deels digitaal en
geprioriteerd aan te pakken. Ook dan is dit niet per 1/07/2022 en deels per 1/01/2024 gereed.
De voorzitter voegt toe dat het een administratieve klus lijkt maar dat dit essentieel is om
onder normale omstandigheden en bij calamiteiten de veiligheid rond activiteiten voor
inwoners te beheersen.
Desgevraagd wordt meegedeeld dat ambtelijk overleg gestart is om tot een plan van aanpak
te komen. Enkele AB-leden stellen zich op het standpunt dat met het Rijk eerst de financiën
moeten zijn geregeld voordat gemeenten hiervoor iets gaan doen. Er is overleg met de
Rijksoverheid over de financiering van deze werkzaamheden.
Met dank aan de heer Van Tijn voor deze toelichting vraagt het AB de OFGV het initiatief te
nemen om in overleg met de deelnemers een roadmap op te stellen met daarin wat, wanneer
moet gebeuren en wat de omvang van de werkzaamheden is. Deze roadmap kan als
onderbouwing van een financiële claim richting het Rijk dienen. Het AB wenst de roadmap in
vergadering te bespreken, ook als daarvoor een extra AB nodig is.

6. Voorstel plaats-onafhankelijk werken en beëindigen huurcontract
Voor ligt een OFGV-notitie met bijlagen over plaats-onafhankelijk werken leidend tot een
voorstel om het huurcontract van het OFGV kantoorpand in 2023 te beëindigen. Om een
‘open gesprek’ daarover te entameren heeft het DB dit niet van een advies voorzien.
Desgevraagd licht de heer Schuurmans toe:
o De omschakeling naar thuiswerken is soepel gegaan. Het biedt veel voordelen. Daarmee
is anders werken een feit en is een weg terug niet mogelijk, nodig en wenselijk;
o Er moet iets terugkomen voor ontmoeten en verbinden, zeker ook voor nieuwe mensen;
o De OFGV wenst daarvoor anders te gaan ‘wonen’; hoe precies is nog niet bekend. In het
proces daarnaartoe volgt de vorm op de inhoud;
o Een kantoorpand van 3 verdiepingen beperkt de zoekmogelijkheden. Daarbij komt dat
een besluit over het verlengen van het huurcontract op dit moment voorligt.
In reactie op het gesprek hierover wordt toegevoegd:
o Medewerkers worden bij de plannen betrokken;
o Veel praktische vragen kunnen nu niet worden beantwoord. Er komen praktische
oplossingen en antwoorden op die vragen; deze onderdelen zijn in beeld;
o De nieuwe vorm gaat niet meer kosten dan de huisvesting op dit moment. Een besparing
van € 100.000,- moet mogelijk zijn.
De heer Hofstra betreurt de lastige start van het gesprek over de huuropzegging en had
graag meegezocht naar flexibele oplossingen. In herinnering wordt geroepen dat een eigen
kantoorlocatie bij de start essentieel was. De consequentie voor de verhuurder zijn evident
maar voor Flevoland van ondergeschikt belang. Zij blijft in die rol graag in gesprek met de
OFGV. Prioriteit ligt bij 1. wat goed is voor de organisatie en voor de mensen. Betrokkenheid
van de OR is daarvoor van belang. 2. de continuïteit in de bedrijfsvoering. Inclusief de
samenwerking en afstemming met deelnemers. Tot slot vindt het college van GS dat
werkgevers als de OFGV thuishoren in de provincie hoofdstad.
Met teleurstelling en onder de voorwaarden dat de nieuwe situatie niet duurder wordt, ook
niet in de toekomst, stemt Flevoland in met het opzeggen van het huurcontract.
De heer Haagsma stelt dat Noordoostpolder akkoord is met het voorstel onder de voorwaarde
dat het niet duurder wordt. Het is een moedig en toekomst gericht besluit. Er wordt van
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uitgegaan dat de dienstverlening op niveau blijft en dat de OR in het proces wordt betrokken.
Noordoostpolder werkt graag mee aan de nieuwe oplossing.
De heer Boermans complimenteert met het getoonde lef en het out-of-the-box denken. “Er is
duidelijk goed nagedacht over het voorstel. Ook Wijdemeren is akkoord met het voorstel als
de kosten niet hoger worden in de toekomst en vraagt regelmatig bij medewerkers te toetsen
hoe zij in het proces zitten” .
De heer Van Amerongen stelt dat ook Dronten akkoord is met het voorstel. Dronten vraagt
aandacht voor een integrale gebiedsgericht aanpak in de nieuwe situatie.
De voorzitter concludeert dat er steun en waardering is voor de plannen en het daaruit
vloeiende voorstel. De geuite kritiek en aandachtspunten worden in de verdere ontwikkeling
ter harte genomen. Het AB wenst via het DB geïnformeerd en betrokken te worden bij de
verdere ontwikkelingen. Het opzeggen van het huurcontract kan met steun vanuit het AB in
procedure worden gebracht.

7. Definitieve resultaatbestemming 2020
De heer Haagsma merkt op de resultaatbestemming is besproken in de raad van
Noordoostpolder maar dat bij de verwerking van de zienswijze iets mis lijkt te zijn gegaan.
Het AB stemt, met inachtneming van de geplaatste kanttekeningen, unaniem in met het
ongewijzigd vaststellen van de definitieve resultaatbestemming 2020.

8. 2e Voortgangsrapportage 2021
Het AB neemt kennis van de 2e Voortgangsrapportage 2021 en complimenteert de OFGV met
de prestatie dat binnen de begroting, de primaire taakuitvoering ook in dit jaar, met telkens
veranderende beperkende Coronamaatregelen, volledig lijkt te worden uitgevoerd.
Het AB stemt in met het verlenen van een krediet van € 17.200,- voor de aanschaf van nieuwe
geluidsmeters.

9. 1e Begrotingswijziging 2022
De heer Haagsma merkt op de begrotingswijziging wel is besproken in de raad van
Noordoostpolder maar dat bij de verwerking van de zienswijze iets mis lijkt te zijn gegaan.
Het AB stemt, met inachtneming van de geplaatste kanttekeningen, unaniem in met de
1e Begrotingswijziging 2022.
Mevrouw Dubnevych merkt op dat de PM-post voor de bodemtaken in de tweede helft van
het jaar nog niet nader in te vullen is. Landelijk is er nog geen duidelijkheid over de
financiering van de bodemtaken. Vanuit Controlers oogpunt is dit een ongewenste situatie die
doorwerkt in de Kadernota 2023 OFGV, die begin 2022 ter besluitvorming voorligt. Op
voorhand en in het besef dat dit in principe een onwenselijke situatie is, is het AB er mee
akkoord als deze post ook voor 2023 als PM-post wordt opgenomen.

10. Planning en Controlkalender 2022
Het AB neemt kennis van de Planning en Controlkalender 2022. Op verzoek van het DB wordt
aan de kalender een studiedag voor de nieuwe gemeentelijk AB-leden ingevoegd.
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11. DB-verslagen
Het AB neemt kennis van de DB-verslagen van 19 mei en 1 september en heeft daarover
geen vragen.

12. Rondvraag/wvttk/sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld AB-overleg op 9 februari 2022

De voorzitter,

De secretaris,
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Afspraak

Door

Datum
AB
25/11/’20
3/02/’21
16/06/’21

Gepland

Gereed

Met gemeenten spreken over
gebundelde, kwalitatief goede
inzet op VTH-gebied Externe
Veiligheid.
OFGV geeft inhoudelijke
presentatie
OFGV studiedag voor nieuwe ABleden organiseren
AB in nieuwe samenstelling in
2022 uitgebreid informeren over
innovatiereserve en innovaties
Roadmap Externe Veiligheid en
Omgevingswet bespreken in AB
Overleggen tussen IBT-Flevoland
en OFGV over benodigde en
beschikbare financiële en
personele middelen
Indexering heroverwegen in
volgende actualisatie
Weerstandsnota
Bij volgende KVS actualisatie
bedrijvenlijst ½ jaar voorafgaand
delen ter controle

Smelik
Secretaris

Najaar
dinerpensant

24/11/’21

Secr.

24/11/’21

Secr.

24/11/’21

Na zomer
’22
AB nov.
2022

Secr.

24/11/’22

Smelik

25/11/’20
16/06/’21

Secr.

25/11/’20

dec. 2022

Secr.

05/03/’20
17/06/’20

Eind 2022

Uiterlijk
febr. ’22
dec. 2021
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