
Maak kennis met
De Omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek (OFGV)



Programma
1. Introductie OFGV
2. Advisering
3. Toezicht 
4. Gelegenheid voor vragen



Waarom bestaan wij? 
(commissie Mans)
• Aanleiding zijn grote rampen (vuurwerkramp Enschede)
• Versnippering van de uitvoering van taken
• Bundeling van kennis / vakspecialisatie
• Level playing field creëren
• Stelsel robuuste OD's



Het doel van de omgevingsdiensten



Oprichting OFGV 
januari 2013



• Gemeenschappelijke regeling van colleges
• Algemeen Bestuur gemeenten en provincies samen
• De stemverdeling is gebaseerd op de financiële bijdrage
• Het AB stuurt op strategisch beleid, kaders, begroting, jaarverslag 

en jaarrekening
• Dagelijks Bestuur: 5 leden, gekozen door het AB, 

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding

Bestuur



Organisatie OFGV

Expertises



Toekomst



2. Advisering



Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Maar ook advies van de OFGV aan overheden en aan bedrijven



Advies aan provincie en gemeenten
• Advies over voorgenomen regelgeving van het Rijk

• Advies over voorgenomen regelgeving van de provincie of 
van de gemeente

• Advies of uitvoering van concrete projecten



Advies over voorgenomen regelgeving 
van het Rijk

Een aantal voorbeelden:
• Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer

• Wijziging Omgevingswet of opstellen of wijziging 
rijksregelgeving die daaronder hangt zoals het Besluit 
activiteiten leefomgeving of de bruidsschat milieu voor 
gemeenten



Advies Omgevingsverordening 
provincie Flevoland

Met daarin:
• Activiteiten op gesloten stortplaatsen
• Stiltegebieden
• Grondwaterbeschermingsgebieden
• Grondwateronttrekkingen
• Grondwaterkwaliteit
• Ontgrondingen
• Bescherming landschap (plaatsing borden)
• Luchtvaart
• Zwemwater
• Natuurbescherming
• Geitenhouderijen



Advies beleidsregels

• Beleidsregel vergunningverlening (onder de Wabo)  
Beleidsregel omgevings-vergunningplichtige milieubelastende 
activiteiten onder de Omgevingswet

• Beleidsregel geur



Ontgrondingen

• Omgevingsverordening Flevoland en 
• Beleidsregel vergunningverlening



Advisering omgevingsplannen en 
omgevingsvisies gemeenten





vingswet-dialoogmodel.pdf"



https://www.ofgv.nl/thema/omgevingswet/expertise-factsheets/


Circulaire economie



Energiebesparing



3. Toezicht



Werkzaamheden 
Team bedrijven
• Milieucontroles
• Geluidsmetingen (eventueel)
• (Geur)klachten
• Dwangsomcontroles
• Integrale controles
• Ondermijning controles
• Gevelcontroles
• Projecten groot & kleinschalig
• Vuurwerk (opslag verkoop 

ontbrandingen)
• Transportcontroles (afval)



Milieucontroles
• Stookinstallatie
• Koelinstallatie
• Bedrijfsafval
• Energieverbruik
• Opslag gevaarlijke stoffen
• Propaantanks
• Dieselolietanks
• Opslag van mest
• Vloeistofdichte vloeren
• Afvalwater
• Emissies (luchtwassers)
• Administratie inzamelen afvalstoffen



IPPC-veehouderijen









Boringsvrije zone



Over de boringsvrije zone
• 26.000 ha
• A6 Almere > Zeewolde trekkersveld
• IJstijd, kleilaag vanaf Veluwe
• Strategische drinkwartervoorraad
• Provincie Flevoland en delen van Utrecht en Gelderland.
• Vitens – openbare watervoorziening

Uitzonderingen
• Prefab heipalen
• Sonderingen (mits opgevuld door de ‘naprikmethode’)



Vuurwerk
Controle bedrijven
• Hoeveelheid in opslag
• Juiste manier opslag
• Sprinkler keuring/onderhoud
• Verkoopruimte in orde

Controle evenementen
• Hoeveelheden volgens 

Vergunning
• Veiligheidsafstanden
• Opruimen niet ontbrand



Geluidmetingen
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