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Doel van deze mededeling: Auteur 

PS te informeren over de melding van de voortgang in het proces om te komen jv̂ . Sman 
tot de Omgevingsdienst Flevoland Et Gooi en Vechtstreek aan de staatssecretaris Afdeling/Bureau 

van I&M en daarmee ook PS te informeren over de voortgang. DMW 

Toezegging/motie/amendement: Openbaarheid 

n v t . Passief openbaar 

inleiding: Portefeuillehouder 

Landelijk wordt onder regie van de provincies gewerkt aan een landsdekkend Bliek-de Jong, A.E. 
stelsel van Robuuste Uitvoeringsorganisaties voor de uitvoering van de vergun- 
ningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uit het omgevingsrecht; de Ter kennisname aan PS en 
oprichting van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). Samen met de Flevolandse burgerleden 
gemeenten wordt al enige tijd gewerkt aan de oprichting van de Omgevingsdienst 
Flevoland. Regelmatig vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de 
provincies over de voortgang van dit proces te rapporteren. Januari 2012 is zo'n 
rapportagemoment. Met bijgaande brief informeert GS van Flevoland over de 
stand van zaken op dit moment. 
Met deze brief kunnen ook Provinciale Staten kennis nemen van de voortgang van 
dit proces. U ontving ook de eerdere brieven die Gedeputeerde Staten aan de 
staatssecretaris zond. 
Belangrijk in de brief is de aansluiting van Gooi en Vechtstreek bij de Omge
vingsdienst die voor Flevoland wordt opgericht. De gemeenten Blaricum, Bussum, 
Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren en de provincie 
Noord-Holland voor dat grondgebied hebben vastgesteld dat een eigen RUD niet 
haalbaar is (te gering van omvang). Daarop hebben zij unaniem gekozen voor 
aansluiting bij de Omgevingsdienst van Flevoland. Met elkaar wordt nu gewerkt 
aan de oprichting van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
(OFGV). 

Mededeling: 

Provinciale Staten kennis te laten nemen van de bijgaande brief die aan de 
staatssecretaris is gezonden en hen hiermee te informeren over de voortgang in 
het proces tot de vorming van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechts
treek. 

Het vervolg 

Op dit moment is gepland dat: 
• op 31 januari 2012 een besluit voorligt in GS voor het vaststellen van het 

bedrijfsplan en de Gemeenschappelijke Regeling voor de OFGV. GS zal wor
den gevraagd om PS toestemming te vragen om de Gemeenschappelijke Re
geling aan te gaan; 

• op 28 september 2011de besluitvorming in een gezamenlijke (provincie en 
gemeenten) panoramaronde is gepresenteerd. Op 31 januari 2012 wordt een 
informatieve sessie georganiseerd voor de Raadsleden van de gemeenten 
Dronten, Noordoostpolder en Urk. Zij zijn later in het proces aangesloten en 
daardoor niet in de gelegenheid geweest de panoramaronde van 28 septem
ber j l . bij te wonen. Ook u zal de gelegenheid worden geboden deze extra 
informatieve bijeenkomst bij te wonen; 
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• in de Opinieronde van 7 maart de vraag om toestemming te geven de Gemeenschappelijke 
Regeling aan te gaan aan u wordt voorgelegd; 

• hierop in de Besluitronde van 18 april 2012 een besluit wordt gevraagd; 
• de Gemeenschappelijke Regeling met de 17 partijen per 1 mei 2012 wordt aangegaan; 
• per 1 januari 2013 de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek een feit is. 

Deze planning, met uitzondering van de einddatum, wijkt af van de planning die in eerdere me
mo's, brieven en in de panoramaronde van 28 september 2011 aan u gepresenteerd is. De reden is 
dat vanuit de deelnemende bestuurders is aangedrongen op één versie van de Gemeenschappelijke 
Regeling, één versie van het bedrijfsplan en gelijkluidende en gelijktijdige college en sta
ten/radenvoorstellen voor alle 17 partners. De Flevolandse planning, die iets op deze voorliep, is 
daarvoor aangepast aan een planning die ook voor de nieuwe partijen haalbaar is. 

Verdere informatie 
nvt. 
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Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk 

O JAN. 2012 f ' M ? j r , m w i s . a a . Onderwerp lenM/BSK-2011/156446 
Stand van zaken vorming Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek 

Ons kenmerk 
1259508 

Geachte heer Atsma, 

ln uw reactie op het eindbericht RUD-vorming van 15 juli 2011, kenmerk BJZ2011049135 verzoekt u 
om vóór 1 januari 2012 wederom melding te doen van de voortgang van het RUD-vormingsproces. 
Specifiek vraagt u om de bestuurlijke vaststelling van de missie, de visie, het besturingsconcept, de 
structuur op hoofdlijnen, de inrichting en de organisatie van de handhaving en de borging van de 
afstemming met het OM en de waterschappen. In deze brief informeren wij u over deze punten en 
komen wij terug op de door u uitgesproken twijfels over de robuustheid van onze RUD waarnaar u in 
uw brief van 22 november j l . , kenmerk lenM/BSK-2011/156446 verwijst. ; 

Stond van zaken 
Wij zijn verheugd met de aansluiting van Gooi en Vechtstreek bij de oprichting van de Flevolandse 
Omgevingsdienst. Dit is goed voor de robuustheid en daarmee de kwaliteit van de op te richten 
dienst. Ook in de nieuwe situatie met 17 partijen wordt nog steeds voortvarend gewerkt om de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2013 een feit te laten zijn. Met 
name voor de partijen die nieuw in dit proces aansluiten is dit geen gemakkelijke opgave. Zij zitten 
deels nog volop in de discussie over welke taken zij zullen inbrengen en bereiden parallel daaraan 
de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling en het Bedrijfsplan in de afzonderlijke colleges 
voor. Bovendien stelden de gezamenlijke partijen het kwartiermakersplan op voor 2012. Met het 
einddoel en de einddatum in zicht worden hierin, in een positieve sfeer, snel stappen gemaakt. 
Naast het kwartiermakersplan en het vastleggen van een projectorganisatie voor deze fase is ook de 
wervingsprocedure voor de kwartiermaker/directeur voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek is gestart. Daarmee zijn belangrijke voorwaarden voor het kwartiermakers jaar 2012 
ingevuld. ' 

Robuustheid • •'. • - ' 
In uw brief van 15 juli spreekt u uw twijfels uit over de robuustheid van de Flevolandse RUD op dè 
specialismen BRZO, Geluid en Luchtkwaliteit. In uw brief van 22 november herhaalt u deze twijfel. 
De uitvoering van de BRZO heeft landelijk veel aandacht gekregen. Inmiddels is uitgesproken dat 
gewerkt wordt naar 5 BRZO-gespecialiseerde RUD's in Nederland. Deze aanpak past ons goed. Deze 
taak is ook in het gebied Flevoland en Gooi en Vechtstreek een kleine taak (weinig BRZO-bedrijven). 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zal deze taken laten uitvoeren door een van 
de specialistische RUD's (RUD-Noordzeekanaal). 
Door de toename van het aantal deelnemers en door de bereidheid extra taken in te brengen zal 
het specialisme Geluid robuust worden belegd binnen de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
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Vechtstreek. Ook voor het specialisme Luchtkwaliteit worden extra taken en menskracht 
ingebracht. Deze lijkt nog gering van omvang waardoor de zorg over de robuustheid van deze taak 
nog niet weggenomen kan worden. Nadere bestudering van de taak en de vraag van de deelnemers 
(opdrachtgevers) zal moeten uitwijzen of de taak robuust te maken is binnen onze Omgevingsdienst 
of dat hiervoor samenwerking moet worden gezocht met een andere RUD. Wij verwachten bij het 
maken van het inrichtingsplan voor de Omgevingsdienst hierin duidelijkheid te krijgen. 

Besluitvorming deelnemende colleges 
De door u gevraagde besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. De vier oorspronkelijke partijen 
deden dit wel al eerder maar dit gebeurt opnieuw nu er meer partijen zijn. De voorbereiding voor 
de besluitvorming in de afzonderlijke colleges van het bedrijfsplan en de Gemeenschappelijke 
Regeling voor 17 partijen is in volle gang. De partijen hebben met elkaar afgesproken er voor te 
zorgen dat vóór 1 mei 2012 de staten en de raden toestemming geven om de Gemeenschappelijke 
Regeling aan te gaan. Met wisselende doorlooptijd van de interne procedures betekent dit dat de 
eerste colleges in januari 2012 besluitvorming hierover hebben voorliggen. De concept GR is gereed 
en aan het bedrijfsplan, met name de takeninbreng en de bijbehorende financiën, wordt de laatste 
hand gelegd. Als het bedrijfsplan in de colleges is vastgesteld kunnen wij het ook u doen toekomen. 
In het bedrijfsplan is onder andere de missie, de visie en het besturingsconcept van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek omschreven. In het bedrijfsplan staat ook het 
profiel, de juridische vorm, de primaire en ondersteunende taken, het personeel, de bedrijfsvoering 
en de financiën van de nieuwe organisatie. 
Het uitwerken van de structuur en daarmee ook de inrichting en de organisatie van de handhaving is 
in het kwartiermakersplan opgenomen. Het organisatie- en formatieplan waarin dit is vastgelegd 
staat gepland voor april 2012. Deze plannen zullen ter vaststelling worden voorgelegd aan het 
Dagelijks Bestuur van de Omgevingdienst en niet bij de individuele colleges. 
Ook de afstemming met ketenpartners zoals OM, politie, brandweer en de waterschappen zal in het 
kwartiermakersjaar worden opgepakt. De contacten met deze partijen zijn gelegd maar heeft nog 
niet tot concrete resultaten en afspraken geleid. Wij merken dat lokaal de behoefte om tot 
concrete afspraken te komen ook door de brandweer wordt gevoeld. Voor het OM wordt deze 
behoefte met name landelijk gevoeld. Waterschap Zuiderzeeland zit tot nu toe onveranderd 
afwachtend in het proces waar het gaat om deelnemen aan de Omgevingsdienst maar hebben altijd 
aangegeven graag met deze dienst te willen samenwerken. 

Een afschrift van deze brief is gezonden aan Flevolandse en de Gooi en Vechtstreek gemeenten, aan 
de provincie Noord-Holland en aan Waterschap Zuiderzeeland. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de voorzitter. 

drs T. van der Wal 


