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Onderwerp 
Toestemming aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek 
 

1. Beslispunten 
1. Toestemming te verlenen om per 1 mei 2012 de gemeenschappelijke re-

geling tot oprichting van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechts-
treek (OFGV) aan te gaan met de provincie Noord-Holland en de gemeen-
ten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blari-
cum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wij-
demeren.      

2. De vierde begrotingswijziging 2012 vast te stellen, ter dekking van de op-
start- en desintegratiekosten. 

 
2. Inleiding 

Provincie  Flevoland, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Almere, 
Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Bussum, Hil-
versum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren hebben de 
intentie uitgesproken en vastgelegd om met elkaar de uitvoering van de ver-
gunningverlening, toezicht en handhavingstaken in het omgevingsrecht effici-
enter en kwalitatief beter uit te voeren. Hiertoe bereiden zij de oprichting 
van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voor. Door de bun-
deling van kennis en capaciteit moet deze dienst bijdragen aan de kwaliteit 
en efficiëntie van de uitvoering van deze taken en aan een uniforme aanpak 
voor het hele grondgebied van Flevoland en Gooi en Vechtstreek (level play-
ing field). Dit zal een positief effect hebben op het milieu en de integrale 
dienstverlening aan bedrijven. 
 
De oprichting van een uitvoeringsdienst is in lijn met de in 2009 gesloten 
“package deal” tussen het Kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het landelijke doel van de vor-
ming van omgevingsdiensten is niet alleen het verhogen van de kwaliteit van 
de uitvoering door de gemeenten, maar ook het tegengaan van de bestuurlij-
ke versnippering van de milieuhandhaving over honderden bestuursorganen. 
 
Onder aansturing van de Provincie Flevoland, die als regisseur is aangewezen,  
is vanaf 2009 in Flevoland gesproken over de oprichting van de Omgevings-
dienst Flevoland. Dit heeft in september 2011 geleid tot een principebesluit 
van de colleges van de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Lely-
stad en Zeewolde, om een Gemeenschappelijke Regeling aan te gaan voor 
het oprichten van de Omgevingsdienst Flevoland, onder het voorbehoud van 
toestemming van Provinciale Staten en de raden. Deze toestemming voor het 
aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling is destijds echter niet ge-
vraagd, omdat kort daarna duidelijk werd dat ook de overige drie Flevolandse 
gemeenten, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en de provincie Noord-
Holland wilden toetreden, waarvoor de Gemeenschappelijke Regeling diende 
te worden aangepast.    
Vervolgens hebben op 9 november 2011 de Flevolandse gemeenten, de ge-
meenten uit Gooi en Vechtstreek (gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, 
Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren) de provincie Noord-
Holland en de provincie Flevoland de intentieverklaring ondertekend voor de 
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oprichting van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voor 17 partijen. 
 

Vanaf het moment van ondertekening van de intentieverklaring participeren alle 17 deelnemers 
in het vervolgtraject om te komen tot de oprichting van de  Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek. De deelnemende partijen hebben een bedrijfsplan opgesteld om de oprichting 
van de omgevingsdienst verder mogelijk te maken.  

 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zal per 1 mei 2012 worden opgericht en op 
1 januari 2013 operationeel zijn. Het jaar 2012 zal door het Algemeen en Dagelijks Bestuur en 
de directeur van de omgevingsdienst worden gebruikt om kwartier te maken. 

 

3. Beoogd effect 
Het oprichten en inrichten van een robuuste en toekomstvaste omgevingsdienst, waardoor de 
taken op het beleidsterrein milieu efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd en op 
termijn voor alle aangesloten partijen een kostenreductie kan worden gerealiseerd. 

 
4. Argumenten 

1.1 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is toestemming van Provinciale Staten 
vereist. 
Op grond van artikel 51, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan ons college al-
leen een gemeenschappelijke regeling aangaan als Provinciale Staten hiervoor toestemming 
verleent.  

 
1.2 Gemeenschappelijke Regeling is een verbonden partij  

Op basis van het door uw Staten vastgestelde toetsingskader Verbonden Partijen, is gecon-
cludeerd dat sprake is van een verbonden partij, die vorm krijgt in een Gemeenschappelijke 
Regeling. De analyse op basis van het Toetsingskader Verbonden Partijen is als bijlage bijge-
sloten (nr. 1279677). 

 
1.3 De Gemeenschappelijk Regeling is de geschiktste vorm 

 Conclusie uit extern onderzoek 
In de fase van voorbereiding is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de koers voor de 
inrichtingsvorm te onderbouwen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat een robuuste en toe-
komstvaste omgevingsdienst het beste op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(WGR) kan worden vormgegeven. Het rapport van dit onderzoek is als bijlage bijgesloten 
(nr. 1130054).  
 

 Vorm van een Gemeenschappelijke Regeling is landelijk uitgangspunt 
In het landelijk overleg tussen Rijk, IPO, VNG en UvW zijn criteria vastgelegd voor de vor-
ming van de regionale Omgevingsdiensten. Uitgangspunt daarin is dat de op te richten dien-
sten een Openbaar Lichaam zijn op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daar-
van kan alleen gemotiveerd en met een volwaardig alternatief worden afgeweken. De 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer Atsma geeft in zijn brief van 15 juli 
2011 aan dat de vorming van één Omgevingsdienst in de provincie Flevoland in de vorm van 
een openbaar lichaam, vanuit het oogpunt van robuustheid de enige juiste keus is. 

 
 Een Gemeenschappelijke regeling geeft juridisch de meeste waarborgen ten aanzien 

van het overdragen van bevoegdheden. 
De betrokken partijen behouden hun eigen bevoegdheden en de omgevingsdienst voert de 
taken uit in mandaat van de gezagsorganen. 

 
 Deelname in een Gemeenschappelijke Regeling geeft commitment. 

Voor de samenwerking bij de uitvoering van het basistakenpakket weegt zwaar dat de deel-
nemers mede-eigenaar worden van de Omgevingsdienst en daardoor medeverantwoordelijk-
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heid dragen voor het (voort)bestaan en de toekomstbestendigheid ervan. Bovendien kunnen 
bestuursorganen op deze manier het beste invloed uitoefenen. 

 
1.4 Aansturing vanuit een centraal punt is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit en 

slagvaardigheid van de Omgevingsdienst. 
De uitvoering van de taken en de aansturing van het daarmee belaste personeel moet in vol-
le omvang vanuit één punt worden aangestuurd. Daarnaast is de centrale aansturing van be-
lang om binnen het gebied van de Omgevingsdienst gelijke gevallen gelijk te behandelen 
(level playing field) en om centraal afspraken te kunnen maken met het Openbaar Ministe-
rie. Allemaal punten die landelijk als voorwaarde worden genoemd voor een robuuste Om-
gevingsdienst. 

 
1.5 In 2012 wordt er kwartier gemaakt. 

Als de omgevingsdienst per 1 mei 2012 juridisch een feit is zal het Algemeen en Dagelijks 
Bestuur worden ingesteld en zal de directeur in dienst zijn van de omgevingsdienst. Zij zul-
len in het jaar 2012 kwartier maken zodat de medewerkers en de taken per 1 januari 2013 
over kunnen. In de kwartiermakersfase wordt in ieder geval een locatie gezocht en inge-
richt, een ICT voorziening ingericht, gegevens overgezet, medewerkers aangesteld en de or-
ganisatiestructuur wordt uitgewerkt. 

 
1.6 Medewerkers wordt een duurzaam dienstverband geboden. 

Er gaat personeel over van de eigen organisatie, waarmee zorgvuldig dient te worden omge-
gaan. Aan medewerkers moet een duurzaam dienstverband worden geboden. Kwalitatief 
goed personeel is de basis van een goed functionerende omgevingsdienst. Medewerkers zijn 
het kapitaal van de dienst. Een duurzaam dienstverband houdt onder meer in dat medewer-
kers in een vaste aanstelling overgaan naar de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechts-
treek. Voor de overgang van de medewerkers wordt een Sociaal Plan gemaakt. 

 
 
2.1 Er is een sluitend dekkingsvoorstel voor de financiële consequenties van de Omgevings-

dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
De kosten van de Omgevingsdienst die voor rekening komen van de Provincie Flevoland zijn 
lager dan de geraamde kosten van de taakuitoefening door de eigen organisatie in 2011. De 
Omgevingsdienst levert echter de eerste 3 jaren géén besparing op voor Flevoland, vanwege 
de bij de provincie achterblijvende desintegratiekosten. Dat zijn de financiële consequen-
ties van de uitplaatsing van een deel van de organisatie, die slechts gefaseerd kunnen wor-
den opgevangen door aanvullende bezuinigingen bovenop de taakstellingen van het Coali-
tieakkoord. Voor dergelijke tegenvallers is bij de begroting 2012 een stelpost “onzekerheid 
Kadernota” ingesteld. Deze is toereikend om het resterend nadelig saldo te dekken. Daarom 
wordt voorgesteld het resterend nadelig saldo in de jaren 2013, 2014 en 2015 ten laste te 
brengen van de stelpost “onzekerheid Kadernota 2012-2015” en het voordelig saldo in de ja-
ren vanaf 2016 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Middelen.  

 
2.2 De vorming van de Omgevingsdienst leidt tot projectkosten in 2012 
 Met de overige deelnemers is afgesproken dat de projectkosten - zoals opgenomen in het 

bedrijfsplan - voor rekening van de 17 deelnemers komen. Zuiver geredeneerd worden die 
kosten vooruitlopend op de vorming van de OFGV door de deelnemers gemaakt.  

 Voor de provincie bedragen de projectkosten in 2012 € 490.092,-- en de kosten van de ver-
snelde invoering van het Nieuwe werken (nodig om voldoende ruimte vrij te maken om de 
omgevingsdienst in het provinciehuis te kunnen huisvesten) € 260.000. Het verdient niet de 
voorkeur om die kosten over meerdere jaren te egaliseren via activering als materieel- of 
immaterieel actief. Overleg met de accountant heeft ook uitgewezen dat strikte toepassing 
van de voorschriften ertoe leidt dat genoemde kosten in 2012 moeten worden opgenomen in 
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de exploitatie. Alles overziend is het gewenst de genoemde projectkosten te verwerken in 
de exploitatie 2012. 

 
2.3 De stelpost Onzekerheid Kadernota 2012-2015 is in 2012 niet toereikend 
  Voor de jaren 2012-2015 is de stelpost onzekerheid Kadernota 2012-2015 per saldo toerei-

kend om de genoemde kosten te kunnen dekken. Voor de jaarschijf 2012 schiet deze echter 
tekort. Daarom wordt voorgesteld de Algemene Reserve als egalisatiereserve te gebruiken. 
Met andere woorden: we onttrekken in 2012 € 493.623 uit de Algemene Reserve en storten 
dit bedrag in 2014 weer terug. 

 
5 Kanttekeningen 

1. De partners in de Milieusamenwerking Flevoland (MSF), de gemeenten Lelystad, Noordoost-
polder, Urk en Zeewolde, hebben het voornemen hun ingebrachte taken over te brengen 
naar de omgevingsdienst. De taken die alle Flevolandse partijen hebben belegd bij het Ser-
vicepunt Handhaving (SepH), zullen worden ingebracht in de omgevingsdienst (inclusief de 
provinciale vuurwerkcoördinatietaak).  
De Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking kan dan ook worden opgeheven. Op-
heffing kan uitsluitend na besluitvorming in het bestuurlijk overleg MSF. Voor de instelling 
van het SepH is met de Flevolandse gemeenten een bestuursovereenkomst aangegaan. Op-
heffing van de SepH moet plaatsvinden door het bestuurlijk overleg Flevoland. 
Voor de deelnemers van Gooi en Vechtstreek geldt dat de toezichts- en SepH taken die wa-
ren ingebracht bij het Gewest Gooi en Vechtstreek worden overgebracht naar de Omge-
vingsdienst.   

 
2. Voor de medewerkers die overgaan naar de omgevingsdienst komt een sociaal plan waarin 

de garanties voor de medewerkers zijn geregeld. Op medewerkers die op een later moment 
worden aangetrokken, is het sociaal plan niet meer van toepassing. Op deze medewerkers  
wordt het nieuwe personeelsbeleid van de Omgevingsdienst van toepassing. Er is dus sprake 
van een ‘sterfhuissituatie’. 

 
3. Omdat aan elke activiteit risico’s zijn verbonden en deze het best kunnen worden beheerst 

door vooraf alle mogelijke risico’s in beeld te brengen, voorzien van mogelijke beheers-
maatregelen, is ook voor de Omgevingsdienst een risicoanalyse opgesteld. Daarnaast is er 
een risicoanalyse opgesteld specifiek voor de provinciale risico’s. Via de daarin aangegeven 
beheersmaatregelen zal worden gestuurd op beheersing van deze risico’s. Beide analyses 
zijn als bijlage bijgesloten.   

 
4. Een van de doelen van de omgevingsdienst is een efficiëntere uitvoering van het takenpak-

ket dan thans. Voor de provincie Flevoland zouden de kosten van de uitvoering door de om-
gevingsdienst op zichzelf in 2018 € 817.364 lager kunnen zijn dan de huidige totale exploita-
tiekosten (zie onderstaande tabel). Vanwege de achterblijvende desintegratiekosten 
(hoofdzakelijk gebouwgebonden overhead), zal per saldo de efficiencywinst bij de Provincie 
Flevoland in 2018 € 254.000 zijn. Overigens verwachten wij dat de financiële voordelen voor 
de Provincie Flevoland nog verder zullen toenemen zodra de OFGV overgaat naar een kost-
prijssystematiek. In het ‘Overzicht risico’s en beheersmaatregelen vanuit opdrachtgevers- 
en eigenaarsrol’ (1278036) hebben we onder meer de beheersmaatregelen ter beheersing 
van de overheadkosten in kaart gebracht. 

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018

ODF lasten voor Flevoland 43,7% 5.442.102 5.442.102 5.442.102 5.442.102 5.442.102 5.442.102
Taakstelling efficiency ODF 1% per jaar, oplopend tot 5% 0 -54.421 -108.842 -163.263 -217.684 -272.105
Huidige exploitatie kosten Flevoland (salaris, overhead, beheerslaste -5.987.361 -5.987.361 -5.987.361 -5.987.361 -5.987.361 -5.987.361

Lagere exploitatiekosten ODF -545.259 -599.680 -654.101 -708.522 -762.943 -817.364  
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6 Vervolgproces 
Als beide provinciale staten en alle gemeenteraden toestemming geven aan de colleges om de 
Gemeenschappelijke Regeling aan te gaan dan is daarmee het besluit genomen en is het bedrijf 
“Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek” per 1 mei 2012 een feit. Er zal dan een op-
richtingsvergadering worden belegd voor de leden van het Algemeen Bestuur;   

 

7 Advies uit de Opinieronde 
nvt.      

 
8 Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 februari 2012, nummer 1290253. 
 
 
 
 
 

     BESLUITEN: 
 

1 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland toestemming te verlenen de 
gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Al-
mere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Bussum, Hilversum, Hui-
zen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren tot oprichting van de Omgevingsdienst Fle-
voland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) per 1 mei 2012; 

2 De vierde begrotingswijziging 2012 vast te stellen, ter dekking van de opstart- en desintegratie-
kosten. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 april 2012 (ov) / 9 mei 
2012. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
 
Bijlagen 
Samenvattend historisch overzicht vorming Omgevingsdienst, dm.nr. 1277433 
Gemeenschappelijke Regeling, dm nr. 1268999 
Bedrijfsplan Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek, dm.nr. 1149377 
Meerjarige financiële dekking in provinciale begroting, dm.nr. 1278056 
Risicoanalyse voor OFGV, dm.nr 1198875 
Risicoanalyse voor provincie Flevoland, dm.nr.1278036 
OFGV als verbonden partij, dm.nr. 1279677 
Extern advies t.a.v. juridische structuur, dm.nr. 1130054 

 
Ter lezing gelegde stukken 
 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland,
 

 secretaris, voorzitter, 
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bijlage Statenvoorstel 1264644  
 
 


