
  Memo   
B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 

Onderwerp 
 

OFGV kennismaking en traject actualisatie  
beleidskader VTH en jaaropdracht 2023 

Datum beeldvorming 
 

23 november 2023 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Op 31 augustus 2022 is in de commissie RND bij de 
bespreking van het statenvoorstel zienswijze 
bestemming jaarrekening resultaat 2021 en de 
derde begrotingswijziging 2022 hierom door leden 
van de commissie verzocht en door gedeputeerde 
mw. Smelik hierop een toezegging gedaan. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Kennis maken met de OFGV (presentatie directie) 
en als commissie geïnformeerd worden over de 
wijze waarop zij input gaan geven bij de 
actualisatie van het  het  beleidskader 
vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)van de 
OFGV en vragen stellen over de jaaropdracht 2022 
in relatie tot een te maken jaaropdracht 2023 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

1. Hierin wordt stilgestaan bij de 
werkzaamheden van de OFGV, de wijze 
waarop de bevoegdheden zijn verdeeld en 
de samenwerking met de verschillende 
opdrachtgevers.  

2. Het traject om het bestaande regionaal 
beleidskader VTH 2019-2022  door te ontwikkelen 
naar een nieuwe wordt toegelicht. Hierbij wordt 
aangegeven wat het tijdspad is en op welke wijze 
PS aan de voorkant haar inbreng kan leveren. 

3. OFGV geeft een informatiesessie met ruimte voor 
actuele thema’s zoals de Omgevingswet,  Toezicht 
in de praktijk en de boringsvrije zone .   
4. Aansluitend daarop kunnen de commissieleden 
vragen stellen en suggesties meegeven om de 
informatievoorziening te verbeteren  
 
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

1. 30 minuten 
2. 15 minuten 
3. 30 minuten 
4. 15 minuten 

 
 
 
28 oktober 2022 
 
 
 
OFGV kennismaking en traject  actualisatie beleidskader VTH en 
jaaropdracht 2023 
 
 

 
3032973 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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NB 1 en 2 in cieverband en  3 en 4 
informeel maar wel plenair en ruimte voor 
interactie 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

De toezegging heeft een geschiedenis in die zin dat 
al eerder geprobeerd vanwege eerdere 
toezeggingen een bijeenkomst te houden in de 
vorm van een werkbezoek aan de OFGV. en de 
genoemde beleidsproducten te bespreken. Dit al 
geplande werkbezoek kwam door te weinig 
aanmeldingen te vervallen. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

- Het bestaande beleidskader VTH 
- Jaaropdracht 2022 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Gedeputeerde/ambtelijke organisatie 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja Aangezien de verantwoordelijke gedeputeerde 
vertrekt wordt voor vervanging gezorgd. De 
gedeputeerde mw. Smelik gaf aan dat dat geen 
probleem hoefde te zijn. 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Op een later moment (de planning is nog onbekend 
maar wordt meegenomen naar de beeldvorming; 
bespreking in deze statenperiode is wel vereist) 
)wordt u actief om input gevraagd voor de 
actualisatie van het beleidskader VTH  

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

Regionaal Beleidskader VTH 2019-2022 2368595 ja 
Opdrachtverlening aan OFGV en NZKG voor 2022 2917734 ja 
  


