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Verslag Algemeen Bestuursvergadering  

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Datum: 9 februari 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, vanaf agendapunt 6 

(Almere), dhr. H.J. Hofstra (Flevoland), dhr. N.J.A. Schimmel (Gooise Meren), 
dhr. F.G.J. Voorink (Hilversum), dhr. R.G. Boom (Huizen), dhr. A.H.M. Stam 
(Laren), dhr. D.F.B. de Vreede (Lelystad), dhr. E.P. Stigter (Noord-Holland), dhr. 
W.C. Haagsma (Noordoostpolder), 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) 

Afwezig: mw. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), dhr. A. van Amerongen (Dronten), 

dhr. G. Post jr. (Urk) en dhr. J.H. Boermans (Wijdemeren) 
  

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter heet een ieder welkom en met name de heer Schimmel die Gooise Meren zal 
vertegenwoordigen voor de lopende bestuursperiode als opvolger van de heer Eijbersen. 
 

De vergadering is via een livestream te volgen en twee weken terug te zien. 
 

2. Mededelingen 

o Afmeldingen: mevrouw de Zwart en de heren Van Amerongen, Post en Boermans; 
o De heer Lindenbergh sluit een half uur later aan; 
o De Omgevingswet is wederom uitgesteld; naar 1 oktober 2022 of januari 2023. Waar dit 

uitstel van invloed is op de AB-agenda en stukken wordt dat vermeld; 
o De heer Schuurmans meldt dat met Weesp en Amsterdam goede stappen zijn gezet 

richting een definitieve uittreedovereenkomst. Gekoerst wordt op een vorm van finale 
kwijting zodat de partijen in één transactie ‘van elkaar af zijn’. Het afkoopbedrag wordt 
aan de bestemmingsreserve gedoteerd waarna de frictiekosten als gevolg van de 
uittreding kunnen worden gedaan. Het eventuele restrisico op kosten, na de 2 jaar 
waarvoor de overeenkomst geldt, ligt bij de OFGV. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt 
zal dit risico in financiële zin nihil zijn; 

o Om de verwachtingen duidelijk te hebben deelt de heer Schuurmans mee dat de OFGV 
een beleidsopzet zal doen voor de actualisering van het VTH-beleidskader. De bestuurders 
(nieuw na de gemeenteraadsverkiezingen) worden bevraagd op lokale prioriteiten en 
eventuele nieuwe onderwerpen. Vooruitlopend op de komende wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen kan ook de volksvertegenwoordiging worden gevraagd 
naar onderwerpen, randvoorwaarden en wensen m.b.t. het beleidskader. Dit past ook bij 
het sluiten van de beleidscyclus waar vanuit IBT naar wordt gekeken; 

o De OFGV is aangesloten op Inspectieview. Zo’n aansluiting is wettelijk verplicht en stond 
nog als enig formeel verbeterpunt voor de OFGV open; 

o Provincie Flevoland heeft de huuropzegging van de OFGV ontvangen. Er worden afspraken 
gemaakt voor de oplevering. Mevrouw Plat licht aan de hand van de afbeelding 
‘Plaatsonafhankelijk werken (POW) in een notendop’ de voortgang toe. Hierin worden 
medewerkers via de projectgroep, een Spiegelgroep en de OR betrokken en 
geïnformeerd. Het project zit in de onderzoeksfase. Vanaf april/mei wordt eerste 

opbrengst uit de deelprojecten verwacht waarmee de nieuwe situatie stap voor stap in 
beeld komt inclusief de daaraan verbonden planning, kosten etc. 
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o Mevrouw Smelik en de heren Haagsma, de Vreede en Schuurmans hebben de landelijke 
regiosessie versterking VTH-domein bijgewoond. Naast de kansen die de versterking zal 
bieden heeft de OFGV-delegatie ook zorgen geuit over de financiering van verbeteringen, 
verzwaring en verschuiven van taken en door de invoering van de Omgevingswet.  
 

3. Verslag AB 24 november 2021 

De heer Lindenbergh vult de mededeling betreffende het informeren van het AB in nieuwe 
samenstelling over de innovatiereserve aan met de zinssnede: “… met het doel om te 
bezien of deze reserve nog actueel en passend is”. Met de correctie van de datum in de 
aanhef wordt het verslag vastgesteld. 

 
Actielijst: 
1. Presentatie Omgevingsveiligheid 

De presentatie is op 24 november gegeven en kan van de actielijst af; 
2. OFGV-studiedag nieuwe bestuurders 

Wordt nog gepland. De actie blijft op de lijst; 
3. Nieuwe AB informeren over innovatiereserve en spelregels 

Wordt meegenomen bij de studiedag; 
4. Roadmap Omgevingsveiligheid 

Onderwerp is geagendeerd bij agendapunt 8; 
5. Gesprek IBT en OFGV 

Er wordt naar gestreefd om in ieder geval voor de administratieve verschillen van inzicht 
een oplossing te vinden. Het gesprek hierover is gaande; 

6. Indexering eventueel heroverwegen 
Termijn is nog niet verstreken. De actie blijft op de actielijst; 

7. Bij KVS-actualisatie bedrijvenlijsten tijdig delen 
Termijn is nog niet verstreken. De actie blijft op de actielijst. Overigens gaat bij deze actie 
ook de omzetting van inrichting naar milieubelastende activiteiten een rol spelen. 

 

4. Inkomende en uitgaande post 

Het AB neemt kennis van de inkomende en uitgaande post en stelt met betrekking tot de 
brief van Noord-Holland over de financiering van de bodemtaken dat, door het recente uitstel 
van de invoeringsdatum van de Omgevingswet, deze oplossing minder actueel is; de kosten 
voor de bodemtaken blijven nu sowieso langer bij de provincies liggen. 

 

5. Aanwijzing DB-lid Gooi- en Vechtstreekgemeenten 

Het AB bekrachtigt formeel het per e-mail genomen besluit om de heer Schimmel aan te 
wijzen als DB-lid OFGV. Het AB feliciteert de heer Schimmel en heet hem welkom. 
 

6. 2e Begrotingswijziging 2022 

Het AB neemt kennis van de voorgenomen begrotingswijzigingen als gevolg van het 
inbrengen van extra asbesttaken door Blaricum, Laren, Lelystad en Urk en van de extra 
kosten voor het beheer van het grondwatermeetnet van Flevoland. 
Het AB is akkoord om het wijzigen van de begroting voor de financiering van de bodemtaken 
als gevolg van het uitstellen van de invoeringsdatum van de Omgevingswet in deze 
zienswijzeronde mee te nemen als de invoeringsdatum op dat moment is bepaald door de 
minister. 
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7. Kadernota 2023 

Ter vaststelling ligt de kadernota 2023 voor. Mevrouw Dubnevych licht toe dat het lastig 
bleek een scherpe kadernota neer te leggen; een onzekere tijd en veel onduidelijkheden. Ook 
voor 2023 wordt een PM-post opgenomen voor de bodemtaken van ongeveer € 750.000. 
Vanuit haar Controllersrol is dit een ongewenste oplossing. 
 
De voorzitter bevestigt dat voor bodemtaken de AB-principeafspraak over de verdeling van 

deze kosten tussen provincie- en gemeentedeelnemers geldt. Dat maakt dat de PM-post in de 
praktijk geen gat in de begroting is omdat in de financiering is voorzien.  
 
Met een compliment aan de opsteller stelt het AB de Kadernota 2023 ongewijzigd vast. 
 
N.a.v. de Kadernota wordt opgemerkt/besproken: 
o Ook de OFGV heeft extra implementatiekosten door het uitstel van de invoeringsdatum 

van de Omgevingswet. Daarin is in de begroting van 2022 slechts een halfjaar en in 2023 
niet voorzien. Het AB snapt de kostenstijging; dit is een zorgpunt bij elk uitstel; 

o Het AB stelt dat het Rijk hier een verantwoordelijkheid in heeft; “taak er bij knaak er bij”. 
Het ligt echter bij gemeenten en provincies om dit aan de orde te stellen bij het Rijk, dit 
ligt niet bij de OFGV. De deelnemers wordt gevraagd de financieringsproblematiek waar 
mogelijk via de koepels op tafel te leggen; 

o De OFGV maakt inzichtelijk waaruit de extra kosten bestaan. Op basis van dit inzicht 

bereidt het DB een voorstel tot begrotingswijziging 2022 en 2023 voor; 
o De heer Lindenbergh stelt gegevens van de OFGV nodig te hebben om de hoogte van de 

leges te kunnen bepalen die onder de Omgevingswet voor het vergunnen van 
milieubelastende activiteiten in rekening kunnen worden gebracht bij de aanvrager. De 
huidige beschikbare informatie is daarvoor niet toereikend; 

o Aanvullend daarop vraagt de heer Haagsma of onderlinge afstemming op OFGV-niveau 
over leges wenselijk is i.v.m. het nagestreefde gelijke speelveld; 

o N.a.v. deze opmerkingen wordt voorgesteld Leges als onderwerp het volgende AB te 

agenderen.  
 

8. Omgevingsveiligheid en Omgevingswet 

De heer Schuurmans licht toe dat er een notitie voorligt die inzicht geeft in de 
Omgevingsveiligheidstaak die nu bij de OFGV ligt, die er zou liggen als deelnemers de huidige 
financiering daarvoor beschikbaar stellen en die met de komst van Omgevingswet op 

gemeenten en OFGV afkomen. Voor die laatste categorie zijn de kosten in beeld gebracht. 
Mocht de OFGV dit voor de deelnemers uitvoeren dan zal de OFGV dat slim proberen uit te 
voeren; de landelijke ontwikkelingen op ODNL-niveau worden daarvoor nauwgezet gevolgd.  
De verplichtte omzetting en het vullen van het REV volgt uit een wetswijziging. De OFGV 
brengt slechts de consequenties daarvan in beeld. Het is belangrijk voor de communicatie naar 
de raden en Staten om dat te benadrukken. 
De gevraagde roadmap volgt. Daarvoor is inmiddels ingehuurd. Desgevraagd wordt in de 
roadmap duidelijk gemaakt welke financieringsstromen er bestaan voor welke taken. 
Daarnaast wordt onderzocht of er een prioritering in de bedrijven is aan te brengen, zodat 
risicovolle bedrijven eerst kunnen worden opgepakt. 
De expertise op dit onderwerp is landelijk heel schaars. Mocht de financiering worden geregeld 
dan is het uitvoeren nog steeds uitdagend. 
De vraag ligt voor wie van de deelnemers de omzetting van inrichting naar milieubelastende 
activiteiten en het vullen van het REV in principe bij de OFGV zal neerleggen. 
 

De heer Stigter onderschrijft het belang van Omgevingsveiligheid als taak en stelt dat deze 
taken voor Noord-Holland bij de NZKG liggen; 
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De heer van der Es stelt dat bij Omgevingsveiligheid veel door elkaar heen speelt; veel soorten 
taken en wijzen van financiering. Zeewolde zal deze taak bij de OFGV leggen als het Rijk met 
een financiering daarvoor komt. De heer van der Es is benieuwd naar de roadmap en naar de 
kostenontwikkeling in de komende jaren; 
De heer Haagsma deelt mee dat Noordoostpolder overweegt de huidige bijdrage in het 
gemeentefonds en de daarbij horende taken bij de OFGV te beleggen. De omzetting en het 
vullen van het REV is nog niet gefinancierd. Gevraagd wordt dit onderscheid in de roadmap 

duidelijk aan te brengen evenals het verschil tussen basistaken, plustaken en wettelijke taken. 
 
De voorzitter voegt toe dat Omgevingsveiligheid een belangrijk onderwerp is. Het werk lijkt 
administratief maar de gevolgen als zaken misgaan zijn groot. Op dit onderwerp moeten 
overheden daarom samen de verantwoordelijkheid nemen. De oproep om aan te geven of 
deelnemers in beginsel de omzettingstaak bij de OFGV te beleggen wordt herhaald; de OFGV 
kan dan kijken hoe dit efficiënt te organiseren is.  
Het AB stelt dat de OFGV niet eerder kan beginnen met deze werkzaamheden dan dat de 

financiering is geregeld. 
 
Desgevraagd zal vanuit het OFGV-bestuur nogmaals een brief worden gestuurd aan de 
verantwoordelijk minister. Daarin zullen de financieringszorgen expliciet worden gemaakt 
over:  

o de projectkosten voor de invoeringskosten van de Omgevingswet; 
o het uitblijven van duidelijkheid over de financiering van de bodemtaken; 
o en de omvang en kosten van de werkzaamheden voor Omgevingsveiligheid. 

 

9. DB-verslag 

Het AB neemt kennis van het DB-verslag van 27 oktober 2021. 
 

10. Rondvraag/wvttk/sluiting 

Gepast trots deelt de heer de Vreede mee dat Lelystad, het UWV, het werkbedrijf Lelystad en 
de OFGV een convenant hebben gesloten waarmee werkzoekenden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt met de OFGV in contact worden gebracht. De OFGV is op veel fronten op zoek 
naar personeel, bijvoorbeeld voor energiebesparing. De heer de Vreede roept ook de andere 
deelnemers op de OFGV hierbij te helpen. 
 
De voorzitter deelt wellicht ten overvloede mee dat het in de GR-OFGV niet mogelijk is om 
een schriftelijke inbreng te doen voor AB-vergaderingen. Een schriftelijke inbreng leidt niet 
tot invloed op de besluitvorming. De voorzitter roept op om je als AB-lid formeel bestuurlijk 
te laten vervangen als men verhinderd is. Voor dit overleg was een schriftelijke inbreng door 
gemeente Dronten gedaan.  
 
De voorzitter dankt alvast de AB-leden, waarvoor dit het laatste OFGV-overleg zal blijken te 
zijn, voor veelal jarenlange constructieve samenwerking voor de OFGV. 

 
Vastgesteld …… op …… 
 

 
 
 
De voorzitter, De secretaris, 
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Afsprakenlijst 

 
 Afspraak Door Datum AB Gepland Gereed 

1 OFGV studiedag voor nieuwe AB-

leden organiseren 

Secr. 24/11/’21 

 

Na zomer                                

’22  

 

2 AB in nieuwe samenstelling in 
2022 uitgebreid informeren over 
innovatiereserve en innovaties 

Secr. 24/11/’21 AB nov. 
2022 

 

3 Roadmap Externe Veiligheid en 
Omgevingswet bespreken in AB 

Secr. 24/11/’22 
9/02/’22 

Uiterlijk 
febr. ’22 

 

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

Smelik 25/11/’20 
16/06/’21 

dec. 2021  

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 Het onderwerp leges agenderen 
in het AB van juni 2022 

Secr. 9/02/’22 Juni 2022  
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