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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 
Wijdemeren.      

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-



St
at

en
vo

or
st

el
 

 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

1264644 
Bladnummer 

3 
 

 

 

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, 



 

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek, Gemeenschappelijke regeling  

 
Gedeputeerde Staten van Flevoland en Noord-Holland  en de colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, 
Noordoostpolder, Urk Zeewolde, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, 
Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren, ieder voor zover bevoegd, 
 
Overwegende dat  
 
Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten afspraken hebben gemaakt over de vorming van regionale 
uitvoeringsdiensten, het takenpakket dat deze diensten in ieder geval moeten 
gaan uitvoeren en de kwaliteitsnormering van vergunningverlening en 
handhaving. 
 
De provincies Flevoland en Noord-Holland en de bovengenoemde 
deelnemende gemeenten de intentie hebben uitgesproken om te komen tot 
de oprichting van een omgevingsdienst.  
 
De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek namens  de 
provincies en de deelnemende gemeenten vergunningverlenende, 
toezichthoudende en handhavingstaken gaat uitvoeren op het gebied van het 
milieu (- en omgevingsdomein). 
 
Dat de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende 
gemeenten en Gedeputeerde Staten van de deelnemende provincies zijn 
overeengekomen een gemeenschappelijke regeling te treffen voor het 
vormen van een omgevingsdienst. 
 
Gelet op 
 
de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de Provinciewet, de Gemeentewet en de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
de toestemmingen van Provinciale Staten van Flevoland en Noord-Holland; 
 
de toestemmingen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 
 
 
BESLUITEN: 
 
de volgende gemeenschappelijke regeling te treffen: 
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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1. Algemene bepalingen 
 
1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:  
a. Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst . 
b. College: colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, 

Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad Zeewolde, Blaricum, 
Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en 
Wijdemeren. 

c. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst. 
d. Gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten. 
e. Deelnemers: de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende 

gemeenten en de provincies Flevoland en Noord-Holland. 
f. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincies Flevoland 

en Noord-Holland. 
g. Omgevingsdienst: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam 

als bedoeld in artikel 3 van de regeling. 
h. Provinciale Staten: Provinciale Staten van Flevoland en Noord-Holland. 
i. Raden: de raden van de gemeenten. 
j. Regeling: de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland 

en Gooi en Vechtstreek. 
k. Wet: Wet gemeenschappelijke regelingen. 
l. Wabo: Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht en bijbehorende 

uitvoeringsbesluiten. 
 
2 Waar in deze regeling artikelen van de Provinciewet of Gemeentewet, 
dan wel andere wettelijke regelingen van overeenkomstige toepassing  
worden verklaard, wordt, tenzij anders vermeld, in die artikelen voor de 
provincie, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van 
de Koningin, respectievelijk de gemeente, de raad, burgemeester en 
wethouders, de burgemeester, gelezen:  het openbaar lichaam, het algemeen 
bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 
 

 

Hoofdstuk 2: Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek 

 

Artikel 2. Doelstelling 
 
Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel om een robuuste 
omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van 
milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
voor de  provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek. De deelnemers 
kiezen voor een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de 
uitvoering van de taken door deze onder te brengen in deze regionale 
omgevingsdienst. De uitvoering wordt bij de omgevingsdienst ondergebracht 
met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens 
kan de omgevingsdienst taken verrichten op basis van de WABO en andere 

Verwijderd: en

Verwijderd: Datum: 
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relevante wetgeving en uitvoeringsbesluiten voor zover de deelnemers hiertoe 
mandaten verlenen. 

 

Artikel 3. Instelling 
 
1. Er is een openbaar lichaam, genaamd Omgevingsdienst Flevoland en 

Gooi en Vechtstreek.  
2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Lelystad. 
3. Het werkgebied van het openbaar lichaam betreft het grondgebied van 

de deelnemers (voor de provincie Noord-Holland beperkt tot de regio 
Gooi en Vechtstreek). 

 

Artikel 4. Taken 
 
1. De Omgevingsdienst kan adviserende, ondersteunende en uitvoerende 

werkzaamheden verrichten op het gebied van milieu en verzorgt de 
uitvoering van programma's en projecten voor de deelnemers, 
waaronder begrepen het ontwikkelen en handhaven van een 
gemeenschappelijk uitvoerend milieubeleid, het leveren van 
milieutechnische kennis, het uitvoeren van onderzoek en metingen en 
het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling. 

2. De Omgevingsdienst  verricht werkzaamheden voor de colleges van de 
gemeenten, voor zover daartoe mandaat is verleend. 

3. De Omgevingsdienst verricht in elk geval werkzaamheden voor de 
colleges van de gemeenten, met inachtneming van het door de diverse 
colleges vastgestelde beleid op het gebied van: 
a. de Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en 

artikel 10.63, eerste lid; 
b. de Wet geluidhinder; 
c. de Wet bodembescherming; 
d. de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht, voor zover deze 

taken en bevoegdheden uitsluitend betrekking hebben op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e; 

e. de handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en 
met d genoemde wetten; 

f. milieu-, handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en 
regelgeving dan genoemd in onder a tot en met d, bij nadere regeling 
vastgesteld. 

4. De Omgevingsdienst verricht werkzaamheden voor Gedeputeerde 
Staten, voor zover daartoe mandaat is verleend en met inachtneming 
van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde beleid op het gebied 
van: 
a. de in het  derde lid, onder a tot en met d genoemde wet- en 

regelgeving, voor zover Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag 
zijn; 

b. de provinciale milieuverordening; 
c. de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden; 
d. de Waterwet; 
e. de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht; 

Verwijderd: en

Verwijderd: Datum: 



 

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdiens vt Fle oland & Gooi en Vechtstreek 
10-01-2012  HB 1268999 

4 

f. de Natuurbeschermingswet, de Boswet, de Flora en Faunawet, de 
Natuurschoonwet en de provinciale Verordening bescherming 
landschap en natuur; 

g. de Ontgrondingenwet; 
h. de handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en 

met f genoemde wetten; 
i. milieu-, handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en 

regelgeving dan onder a tot en met f genoemd bij nadere regeling 
vastgesteld. 

5. De omgevingsdienst verricht werkzaamheden ten behoeve van de eigen 
bedrijfsvoering zoals: 
a. het opstellen en vaststellen van een bedrijfsplan en beleidsplannen 

van het openbaar lichaam; 
b. het jaarlijks vaststellen van een jaarverslag. 

6. Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten 
aanzien van de aan de Omgevingsdienst in mandaat toekomende taken 
en bevoegdheden ondermandaat worden verleend. 

7. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter 
bescherming van het milieu, de uitvoering van werkzaamheden als 
bedoeld in het tweede tot en met zesde lid, ter uitvoering strekken van 
een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van 
kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze 
werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen 
optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun 
wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de 
genoemde artikelleden aan de Omgevingsdienst zijn gemandateerd. 

8. De Omgevingsdienst kan op verzoek van derden, niet deelnemers aan 
deze regeling, adviserende, ondersteunende en uitvoerende 
werkzaamheden verrichten tegen door het algemeen bestuur 
vastgestelde tarieven.  

9. Op een verzoek zoals bedoeld in het achtste lid, beslist het dagelijks 
bestuur in incidentele gevallen en het algemeen bestuur in de overige 
gevallen. 

10. De totale omvang op jaarbasis van werkzaamheden als bedoeld in lid 8 
mag niet meer bedragen dan 10% van de jaaromzet van de 
Omgevingsdienst. 

11. De deelnemende gemeenten kunnen er voor kiezen om voor de 
ondersteuning van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, onderdelen 
onder te brengen bij de Omgevingsdienst. 

Hoofdstuk 3: Inrichting en samenstelling van het bestuur 

Artikel 5. Het bestuur 
 
Het bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit het algemeen bestuur, het 
dagelijks bestuur en de voorzitter. 

Paragraaf 1 Algemeen bestuur 

Artikel 6. Samenstelling algemeen bestuur 
 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit 17 leden. 
2. Gedeputeerde Staten benoemen uit hun midden ieder één lid in het 

algemeen bestuur. Verwijderd: en

Verwijderd: Datum: 
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3. De colleges benoemen uit hun midden ieder één lid in het algemeen 
bestuur.  

4. De colleges en Gedeputeerde Staten wijzen voor de door hen benoemde 
leden van het algemeen bestuur plaatsvervangende leden aan, die de 
door hen benoemde leden bij ontstentenis of verhindering vervangen. 
Het bepaalde in deze regeling ten aanzien van de leden van het 
algemeen bestuur is op de plaatsvervangende leden van 
overeenkomstige toepassing. 

5. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur zoals bedoeld in 
het tweede, derde en vierde lid geschiedt voor dezelfde periode als 
waarvoor het betreffende college of Gedeputeerde Staten worden 
benoemd en vindt plaats in de eerste vergadering van het betreffende 
college of Gedeputeerde Staten in nieuwe samenstelling. 

6. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de 
nieuw aangewezen leden van het algemeen bestuur in functie treden. 

7. Wanneer een lid van het algemeen bestuur ophoudt lid te zijn van het 
college of Gedeputeerde Staten dat hem heeft benoemd, dan houdt hij 
tevens op lid te zijn van het algemeen bestuur. Het college of 
Gedeputeerde Staten dat hem heeft benoemd, voorziet zo spoedig 
mogelijk in de vervulling van de vacature. 

8. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen.  
9. Bij tussentijds ontslag voorziet het betreffende college of Gedeputeerde 

Staten zo spoedig mogelijk in de aanwijzing van een nieuw lid van het 
algemeen bestuur. 

10. Leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben genomen, blijven 
hun functie waarnemen totdat onherroepelijk in hun opvolging is 
voorzien. 

 

Artikel 7. Stemverdeling en quorum 
 
1. De verdeling van de stemmen geschiedt naar rato van de omvang van 

de ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage 
per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling, met dien verstande 
dat een deelnemer niet meer dan 49 % van het totaal aantal stemmen 
kan hebben. 

2. Het algemeen bestuur stelt op basis van het bepaalde in het eerste lid 
jaarlijks (uiterlijk op de 31e december voorafgaand aan het betreffende 
jaar) de stemverdeling voor dat jaar vast. 

3. Indien tussentijds de financiële inbreng van de deelnemers 
substantieel ten opzichte van elkaar wijzigt, kan het algemeen bestuur 
besluiten tot wijziging van de stemverhouding, als bedoeld in het 
eerste lid. Het algemeen bestuur kan bij nadere regeling 
bandbreedtes bepalen waarbinnen optredende financiële wijzigingen 
niet leiden tot wijziging van de stemverhouding als bedoeld in het 
eerste lid. 

4. Een stemming is alleen geldig als meer dan de helft van het aantal 
stemmen én meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft, en 
zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan 
heeft deelgenomen. 

5. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de 
volstrekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen, 
onverminderd het bepaalde in artikel 23 lid 10. Verwijderd: en

Verwijderd: Datum: 
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Artikel 8. Incompatibiliteiten 
 
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 52 van de wet is het 
lidmaatschap van het algemeen bestuur onverenigbaar met de betrekking van 
ambtenaar, door of vanwege het bestuur van één van de deelnemers dan wel 
door of vanwege het bestuur van de Omgevingsdienst aangesteld of daaraan 
ondergeschikt. Met een ambtenaar worden voor de toepassing van dit artikel 
gelijkgesteld zij die in dienst van één van de deelnemers dan wel de 
Omgevingsdienst op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht werkzaam zijn. 

Artikel 9. Vergaderingen algemeen bestuur 
 
1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van 

orde vast. 
2. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts 

zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan 
wel ten minste een vijfde van het aantal leden dit, onder opgaaf van 
redenen, schriftelijk verzoekt. 

3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Indien de 
voorzitter dan wel een vijfde gedeelte van de aanwezige leden het nodig 
oordeelt, dient het algemeen bestuur te besluiten of zal worden vergaderd 
met gesloten deuren. 

4. Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de 
belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, 
omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en 
omtrent de inhoud van de stukken welke aan het algemeen bestuur 
worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die 
bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de 
stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het algemeen bestuur 
haar opheft. 

 

Artikel 10. Bevoegdheden algemeen bestuur 
 
Alle bevoegdheden in het kader van de regeling, die niet aan een ander 
orgaan zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur toe. 
 

Paragraaf 2 Dagelijks bestuur 
 

Artikel 11. Samenstelling dagelijks bestuur 
 
1. Het dagelijks bestuur bestaat, de voorzitter inbegrepen, uit vijf leden 

welke door en uit het algemeen bestuur worden aangewezen. 
2. Het dagelijks bestuur bestaat  uit één lid namens de provincies, twee 

leden namens de Noord-Hollandse gemeenten en twee leden namens de 
Flevolandse gemeenten. 

3. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste 
vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling. 

4. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop zij 
ophouden lid van het algemeen bestuur te zijn. 

5. De leden van het dagelijks bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Verwijderd: en

Verwijderd: Datum: 
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6. Leden van het dagelijks bestuur, die ontslag hebben genomen,blijven hun 
functie waarnemen tot onherroepelijk in hun opvolging is voorzien. 

7. Indien een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, kiest het 
algemeen bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid. 

Artikel 12. Vergaderingen dagelijks bestuur 
 
1. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van 

orde vast. 
2. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren 

gehouden, voor zover het dagelijks bestuur niet anders heeft bepaald. 
 

Artikel 13. Bevoegdheden dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur is belast met: 
a. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter 

overweging en beslissing wordt voorgelegd; 
b. het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur; 
c. het beheer van de financiële administratie; 
d. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het 

geldelijk beheer en de boekhouding; 
e. het stimuleren en coördineren van overleg tussen de deelnemers; 
f. het behartigen van de belangen van de Omgevingsdienst bij andere 

overheden, instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor de 
Omgevingsdienst van belang is; 

g. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, 
en het doen van alles, wat nodig is ter voorkoming van verjaring en 
verlies van recht of bezit; 

h. het houden van toezicht op al hetgeen het openbaar lichaam aangaat; 
i. het procederen in eerste aanleg in kort geding en tot voeging in 

strafzaken als bedoeld in artikel 332 van het Wetboek van Strafvordering, 
tenzij het algemeen bestuur daaromtrent in voorkomende gevallen een 
beslissing heeft genomen; 

j. spoedshalve beroep instellen of bezwaar maken alsmede, voor zover de 
voorschriften dat toelaten, schorsing van de aangevochten beslissing of 
een voorlopige voorziening ter zake verzoeken, indien ingevolge een 
wettelijk voorschrift aan het openbaar lichaam het recht van bezwaar en 
beroep toekomt; 

k. het intrekken van het ingestelde beroep of gemaakte bezwaar, indien het 
algemeen bestuur de beslissing van het dagelijks bestuur tot het instellen 
van beroep of het maken van bezwaar niet in zijn eerstvolgende 
vergadering bekrachtigt; 

l. het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van bovengenoemde 
taken; 

m. het benoemen van medewerkers in dienst van het openbaar lichaam. 
 

Paragraaf 3 Voorzitter 
 

Artikel 14. Voorzitter 
 
1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. Verwijderd: en

Verwijderd: Datum: 
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2. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks 
bestuur. 
 

Artikel 15. Bevoegdheden voorzitter 
 
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het 

algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 
2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen 

door een door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid van 
dit bestuur. 

3. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en 
dagelijks bestuur uitgaan. 

4. De voorzitter vertegenwoordigt de omgevingsdienst in en buiten rechte. 
5. De voorzitter kan de in lid vier genoemde vertegenwoordiging opdragen 

aan een door hem aan te wijzen persoon. 
 
 

Hoofdstuk 4: Informatie en Verantwoording 
 

Artikel 16. Informatie van het bestuur aan raad of Provinciale Staten 
 
1. Het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken de 

raden en Provinciale Staten ongevraagd alle inlichtingen die voor een 
juiste beoordeling van het door het bestuur van het openbaar lichaam 
gevoerde en te voeren beleid nodig is. 

2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken 
aan de raden en Provinciale Staten alle inlichtingen die door één of meer 
leden van die bestuursorganen worden verlangd. 

3. Het reglement van orde voor het algemeen bestuur regelt de wijze 
waarop uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige leden bepaalde. 
 

Artikel 17. Informatie en verantwoording van leden van het algemeen bestuur 
aan college of Gedeputeerde Staten 
 
1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college of Gedeputeerde 

Staten, dat hem heeft aangewezen, alle inlichtingen die door het 
betreffende college of Gedeputeerde Staten, of één of meer leden 
daarvan, worden verlangd op de binnen die gemeente of de provincie 
gebruikelijke wijze. 

2. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college of Gedeputeerde 
Staten, dat hem heeft aangewezen, ter verantwoording worden geroepen 
voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid op de binnen 
die gemeente of de provincie gebruikelijke wijze. 
 

Artikel 18. Informatie en verantwoording van leden van het dagelijks bestuur 
en de voorzitter aan algemeen bestuur 
 

Verwijderd: en

Verwijderd: Datum: 
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1. De leden van het dagelijks bestuur, tezamen en ieder afzonderlijk, en de 
voorzitter zijn aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd 
voor het door hen gevoerde bestuur. 

2. De leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter geven mondeling of 
schriftelijk de door het algemeen bestuur dan wel door één of meer leden 
van het algemeen bestuur gevraagde inlichtingen. 

3. Het bestuursorgaan dat een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur 
heeft aangewezen, kan deze vertegenwoordiger ontslaan, indien deze het 
vertrouwen van dit bestuursorgaan niet meer bezit. 
 

Hoofdstuk 5: Commissies 
 

Artikel 19. Adviescommissies 
 
1. Het algemeen bestuur kan commissies van advies instellen. Het 

algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling. 
2. De instelling van vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur 

of de voorzitter en de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling 
geschieden door het algemeen bestuur op voorstel van het dagelijks 
bestuur onderscheidenlijk de voorzitter. 

3. Andere commissies van advies aan het dagelijks bestuur of de voorzitter 
worden door het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter 
ingesteld. 
 

Hoofdstuk 6: Ambtelijke organisatie 

 

Artikel 20. Secretaris 
 
1. Het algemeen bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag 

van de secretaris. 
2. Het algemeen bestuur stelt in een instructie nadere regels vast 

betreffende de taak en de bevoegdheid van de secretaris. 
3. De secretaris is tevens de directeur van de Omgevingsdienst. 
4. De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de 

voorzitter behulpzaam bij de vervulling van hun taak. 
5. De secretaris is bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het 

dagelijks bestuur aanwezig. 
6. De stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur 

uitgaan worden door de secretaris meeondertekend. 
7. De secretaris is belast met de leiding van het ambtelijk apparaat. 
8. Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de secretaris. 

 

Artikel 21. Overige medewerkers  
 

1. Het dagelijks bestuur is, binnen het raam van de door het algemeen 
bestuur vastgestelde formatie, belast met de benoeming, schorsing, het 
ontslag dan wel de tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst Verwijderd: en

Verwijderd: Datum: 
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naar burgerlijk recht van medewerkers in dienst van het openbaar 
lichaam. 

2. Op de medewerkers in dienst van het openbaar lichaam is de 
rechtspositieregeling CAR-UWO van toepassing, tenzij overeenkomstig 
het bepaalde in de Ambtenarenwet het algemeen bestuur op enig 
moment zelf voorziet in de rechtspositie en bezoldiging. 

3. Waar in de in het tweede lid bedoelde regeling wordt gesproken van 
“gemeenteraad”, “college” dan wel “hoofd van de dienst” wordt voor de 
toepassing in het kader van deze regeling respectievelijk gelezen: het 
algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de secretaris. 
 

Hoofdstuk 7: Financiën en beheer van de omgevingsdienst 

 

Artikel 22. Dienstjaar 
 
Het dienstjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. 

Artikel 23. Begroting 
 
1. Het dagelijks bestuur stelt met inachtneming van artikel 186 van de 

Gemeentewet jaarlijks een ontwerpbegroting op overeenkomstig de 
wettelijke vormvereisten. 

2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting zes weken voordat zij 
aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden en 
Provinciale Staten. 

3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deelnemers voor een 
ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen 
verkrijgbaar gesteld. 

4. De raden en Provinciale Staten kunnen op grond van artikel 35 van de 
wet binnen zes weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar 
voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze 
zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden. 

5. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast op uiterlijk 1 juli in het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 

6. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde begroting toe aan de raden 
en Provinciale Staten. 

7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na 
vaststelling, in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat 
waarvoor de begroting dient, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

8. Het bepaalde in het tweede, vierde en vijfde lid is mede van toepassing 
op besluiten tot wijziging van de begroting. 

9. Het algemeen bestuur past jaarlijks bij vaststelling van de 
najaarsrapportage van enig jaar maximaal het reële accres toe zoals 
deze in de “Meicirculaire gemeentefonds” dat betrekking heeft op het jaar 
dat aan het begrotingsjaar voorafgaat, voor het desbetreffende 
begrotingsjaar is geprognosticeerd. 

10. Het algemeen bestuur kan besluiten voor enig jaar een hoger 
indexpercentage dan het maximale accres zoals bedoeld in lid 9 toe te 
passen. Dit besluit van het algemeen bestuur wordt genomen bij  Verwijderd: en
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tweederde meerderheid van het aantal stemmen in het algemeen 
bestuur. 

Artikel 24. Specifieke kosten 
 
1. Voor de specifieke kosten die niet in redelijk gelijke mate ten behoeve van 

alle deelnemers zijn gemaakt, bepaalt het algemeen bestuur welke 
kosten als zodanig moeten worden aangemerkt en stelt de nadere 
kostenverdeling vast. 

2. De specifieke kosten worden gedragen door de deelnemende partijen die 
van de voorzieningen en diensten, waarvoor die kosten zijn gemaakt, 
gebruik hebben gemaakt en wel, zoveel mogelijk, in de mate waarin zulks 
geschiedde. 

 

Artikel 25. Jaarrekening 
 
1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening met in achtneming van artikel 

186 van de Gemeentewet vast op uiterlijk 1 juli in het jaar volgende op het 
jaar waarop deze betrekking heeft.  

2. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening ter 
kennisneming aan de raden en Provinciale Staten. 

3. De vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot 
decharge, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden. 

4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na 
vaststelling, vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de 
jaarrekening betrekking heeft, aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. 

5. Het dagelijks bestuur zendt een voorstel voor een definitieve 
resultaatsbestemming met betrekking tot een resultaat als bedoeld in het 
eerste lid toe aan de raden en Provinciale staten voordat zij aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden.   

6. De raden en Provinciale Staten kunnen tot 1 oktober van het jaar 
volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft,hun 
zienswijze over het voorstel voor een definitieve resultaatsbestemming 
naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin 
deze zienswijze is vervat bij het voorstel voor een definitieve 
resultaatsbestemming, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt 
aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de definitieve 
resultaatsbestemming zo spoedig mogelijk vast na de in de eerste volzin 
van dit lid genoemde datum.  

Artikel 26. Betaling bijdrage 
 
1. In de begroting is vastgelegd welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd 

is aan de omgevingsdienst.  
2. De deelnemers betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari, 

15 april, 15 juli en 15 oktober telkens een vierde van de in het eerste lid 
bedoelde bijdrage. 

3. Het dagelijks bestuur kan bepalen dat een van het in het eerste lid 
bedoelde bedrag afwijkend voorschot wordt betaald. 

4. Uiterlijk 1 juni van enig jaar vindt per deelnemer een eerste afrekening 
plaats over het voorafgaande boekjaar overeenkomstig het ontwerp van 
de voorlopige rekening. 
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5. De definitieve afrekening vindt plaats binnen twee maanden na 
vaststelling van de rekening. 

Artikel 27. Financiële voorschriften 
 
1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot 

de uitgangspunten voor het financiële beleid, de regels voor het 
financiële beheer en de Inrichting van de financiële organisatie en het 
beheer van de geldmiddelen. 

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een verzekering van de risico's 
verbonden aan het optreden van de omgevingsdienst, het in dienst 
hebben van (tijdelijk) personeel en het beheer van eigendommen en 
gelden.  

3. De directeur van de omgevingsdienst zorgt namens het dagelijks bestuur 
ervoor dat de in het tweede lid bedoelde verzekering bij voortduring in 
overeenstemming wordt gehouden met de samenstelling van het 
personeel, de individuele omstandigheden van de personeelsleden en 
het algemene loonpeil. 

Artikel 28. Reserves en voorzieningen 
 

1. Het algemeen bestuur stelt financiële richtlijnen vast met betrekking tot 
de reserves en voorzieningen van de omgevingsdienst en benoemt 
daarbij een aan te houden noodzakelijk niveau van de algemene 
reserve, passend bij het risicoprofiel van de omgevingsdienst. 

2. Het dagelijks bestuur kan bij de jaarrekening, begroting en 
begrotingswijzigingen voorstellen doen aan het algemeen bestuur met 
betrekking tot respectievelijk de dotatie in of onttrekking aan de reserves 
van de omgevingsdienst naar de onderscheiden onderdelen. 

Artikel 29. Controle 
 
1. Het algemeen bestuur wijst een accountant aan die, met inachtneming 

van de in artikel 27 van deze regeling bedoelde regels, belast is met de 
controle op het financieel beheer en de boekhouding van de 
omgevingsdienst. De controle geschiedt tenminste eenmaal per 
dienstjaar ten aanzien van de boekhouding in haar geheel. 

2. Van de controle wordt door de accountant een verslag gemaakt. 
3. Het dagelijks bestuur zendt een exemplaar van het controleverslag 

terstond aan de deelnemers. 
4. Het Omgevingsdienst verschaft aan hen, die ingevolge het bepaalde in 

het eerste en tweede lid, tot het uitoefenen van controle of het instellen 
van een onderzoek bevoegd zijn, zo dikwijls als deze het vorderen, 
inzage van de kas, de boekhouding en de bescheiden en verstrekt 
desgewenst ook schriftelijk alle inlichtingen die door hen voor de 
uitoefening van hun taak nodig w orden geacht. 

Artikel 30 Financiering  
 
Het algemeen bestuur stelt een treasurystatuut vast waarin onder meer 
geregeld is het aangaan van geldleningen en rekening-
courantovereenkomsten en het uitlenen van geld en het doen van 
garantstellingen, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke 
bepalingen.  Verwijderd: en
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Hoofdstuk 8 Archiefbescheiden 

Artikel 31 Archief 
 
1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de 

organen ingesteld bij de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig 
een door het algemeen bestuur vast te stellen verordening, die aan 
Gedeputeerde Staten wordt medegedeeld. 

2. Gedeputeerde Staten van Flevoland oefenen toezicht uit op de aan het 
dagelijks bestuur opgedragen zorg voor de archiefbescheiden 
overeenkomstig artikel 33, lid 1 van de Archiefwet 1995. 

3. De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden voor 
zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum Nieuw Land. 

4. De archivaris van het Erfgoedcentrum Nieuw Land oefent toezicht uit op 
het onder het derde lid genoemde beheer. 

5. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 
over te brengen archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde 
organen is aangewezen de archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum 
Nieuw Land. 

6. Na opheffing van de gemeenschappelijke regeling worden de onder het 
derde lid bedoelde archiefbescheiden overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum Nieuw Land. 

7. De onder het vijfde en zesde lid bedoelde archiefbescheiden worden 
beheerd door de archivaris van het Erfgoedcentrum Nieuw Land. 

Hoofdstuk 9 Toe- en uittreding 

Artikel 32. Toetreding 
 
1. Het algemeen bestuur kan naar aanleiding van een verzoek tot 

toetreding een voorstel tot toetreding doen. 
2. Toetreding vindt plaats bij daartoe strekkende besluiten van de 

bevoegde bestuursorganen van tenminste tweederde van de 
deelnemers. 

3. Toetreding is mogelijk gedurende het gehele kalenderjaar. 
4. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding en kan 

hieraan voorwaarden verbinden.  

Artikel 33 Uittreding 
 
1. Het algemeen bestuur kan naar aanleiding van een verzoek tot uittreding 

van een van de deelnemers een voorstel tot uittreding doen. 
2. Uittreding vindt plaats bij daartoe strekkende besluiten van de bevoegde 

bestuursorganen van tenminste tweederde van de deelnemers. 
3. De feitelijke uittreding kan eerst plaatsvinden per 1 januari van het 

tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen bestuur heeft 
ingestemd met de uittreding, tenzij het algemeen bestuur een eerdere 
datum heeft bepaald. 

4. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van uittreding waartoe in ieder 
geval behoren: 

 a. de gevolgen voor het personeel zoals de toewijzing, terugname of 
overname van medewerkers; 
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 b. de financiële gevolgen zoals het schema voor afbouw van de bijdrage. 

Artikel 34. Wijziging of opheffing 
 
1. De colleges en Gedeputeerde Staten, het algemeen bestuur en het 

dagelijks bestuur kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling. 
2. Deze regeling kan worden gewijzigd indien de bevoegde 

bestuursorganen van  tenminste tweederde van het aantal deelnemers 
daarmee hebben ingestemd. 

3. De artikelen 2, 4, 6, leden 1 tot en met 4, 7, 11, leden 1 en 2, 29 en 30 
van deze regeling kunnen alleen worden gewijzigd indien alle 
deelnemers daarmee instemmen. 

4. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van 
tenminste tweederde van alle deelnemers. 

5. Ingeval van opheffing, stelt het algemeen bestuur, de deelnemers 
gehoord, een liquidatieplan vast en regelt de vereffening van het 
vermogen. 

Hoofdstuk 11: Slotbepalingen 

 

Artikel 35. Geschillenregeling 
 
1. Voordat over geschillen, omtrent de toepassing, in de ruimste zin, van 

een regeling tussen besturen van de deelnemers of tussen besturen van 
een of meer deelnemers en het bestuur van de Omgevingsdienst, de 
beslissing van de burgerlijke rechter wordt ingeroepen, legt het 
algemeen bestuur het geschil voor aan een daartoe door deelnemers in 
te stellen geschillencommissie of een door de deelnemers aan te wijzen 
mediator. 

2. De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, aangewezen 
door elk der bij het geschil betrokken partij, alsmede een door deze 
vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijke voorzitter. 

3. De geschillencommissie of de aangewezen mediator hoort de bij het 
geschil betrokken besturen. 

4. De geschillencommissie brengt aan het algemeen bestuur advies uit 
over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. 

Artikel 36. Slotbepaling 
 
1. Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.  
2. De regeling wordt op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt en treedt 

op de derde dag na bekendmaking  in werking met dien verstande dat de 
leden 9 en 10 van artikel 23 in werking treden per 1 januari 2019. 

3. Gedeputeerde Staten van Flevoland zenden de regeling aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

4. Alle deelnemers dragen zorg voor het op gebruikelijke wijze 
bekendmaken van deze regeling, alsmede de registratie van deze 
regeling. 
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Artikel 37. Citeertitel  
Deze regeling wordt aangehaald als “Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek". 
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Toelichting bij Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland 
en Gooi en Vechtstreek 
 
 
Algemeen  
 
In deze gemeenschappelijke regeling zijn de meest essentiële zaken 
opgenomen, waarmee wordt voldaan aan de wens om een ‘lichte’ regeling. 
De regeling is zo flexibel mogelijk geformuleerd, in die zin dat de regeling 
op onderdelen met nadere regels of beleidsregels verder concreet kan 
worden aan- of ingevuld. In het vervolg op de gemeenschappelijke regeling 
zullen andere besluiten, zoals mandaatbesluiten e.d. worden vastgesteld.  
 
De regeling geeft de basis voor een taakgerichte uitvoeringsorganisatie waar 
nadrukkelijk geen sprake is van bevoegdheidsoverdracht. Taken worden 
uitgevoerd op basis van mandaatverlening door de bevoegde gezagen. 
 
Een aantal bepalingen in deze gemeenschappelijke regeling behoeft strikt 
genomen niet in de regeling te worden opgenomen omdat deze bepalingen 
al in bijv. de Wet Gemeenschappelijke Regelingen staan. Het betreft o.m. 
de bepalingen met betrekking tot het instellen van commissies van advies 
(artikel19) en het geven van zienwijzen op de ontwerpbegroting (artikel 23). 
Dergelijke bepalingen zijn opgenomen met het oog op de leesbaarheid van 
de regeling in de praktijk van alle dag. 
 
Artikelsgewijze toelichting   
 
Art. 2.   Doelstelling  
De Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek moet groeien tot een 
robuuste en toekomstvaste organisatie, waardoor een adequate 
taakuitoefening voor het gebied van de provincie Flevoland  en van de 
gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek wordt gewaarborgd. De 
eenduidigheid in de aanpak van vergunningverlening en handhaving wordt 
vergroot. Door het bundelen van kennis en taken worden synergievoordelen 
behaald. De effectiviteit van beleid en uitvoering wordt versterkt doordat 
de uitvoeringsdienst zorg draagt samen met de deelnemende partijen voor 
het rond maken van de Plan Do Check Act cyclus. Vanuit zijn 
uitvoeringsgerichtheid adviseert de dienst bij beleidsontwikkeling. De 
uitvoeringsdienst heeft een belangrijke opgave in de bestuurlijke en 
strafrechtelijke handhavingketen, zowel door het afspreken van 
handhavingarrangementen als het uitwisselen van informatie met 
ketenpartners. Het toekomstperspectief van de dienst is een groeiende 
organisatie, zowel met andere partijen als met andere taken. Binnen dit 
perspectief is ruimte voor individuele wensen van betrokken partijen. De 
basis van het bestaansrecht van de dienst is dat zij een gebiedsautoriteit is 
op het gebied van milieu, wellicht op termijn uitgebreid naar het gehele 
omgevingsrecht.  
 
Art. 4     Taken  
In  artikel 4 is een globale weergave van de taken van de Omgevingsdienst 
opgenomen. De taakbeschrijving kan verder worden verfijnd. Tevens dienen 
de mandaatverhoudingen te worden geregeld. In principe zal een en ander 
door middel van uitvoeringsregels worden vastgesteld. De bevoegdheid 
daarvoor ligt bij de colleges van GS en de colleges van de gemeenten. Op 
deze wijze kan een grote mate van flexibiliteit ontstaan. 
 
In artikel 4 lid 8 is geregeld dat de uitvoeringsdienst voor derden, niet 
deelnemers, werkzaamheden kan verrichten. Lid 10 zegt dat de omvang van 
deze werkzaamheden per jaar niet meer mag zijn dan 10% van de jaaromzet 
van de dienst. Deze eis staat vermeld om vast te leggen dat de Verwijderd: en
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omgevingsdienst het merendeel van zijn activiteiten verricht voor de 
deelnemers. Dit om problemen met het aanbestedingsrecht te voorkomen. 
Gelet op de bestaande jurisprudentie wordt hiermee voldoende feitelijk 
onderscheid tussen “overheid”en “markt”gerealiseerd. 
 
Art. 6 en 11 Samenstelling algemeen bestuur en dagelijks bestuur   
In het algemeen bestuur zal namens alle partijen een vertegenwoordiger 
(gedeputeerde, wethouder) zitting hebben. Het aantal Dagelijks 
Bestuursleden is gemaximeerd op vijf. Een lid namens de provincies, twee 
namens de gemeenten in Flevoland en twee namens de gemeenten in Gooi 
en Vechtstreek 
 
Art. 7  Stemverdeling  
De totale financiële inbreng is bepalend voor de stemverdeling in het 
bestuur. Het stemmenaantal wordt bepaald naar rato van de financiële 
inbreng, met dien verstande dat één partij nooit meer dan 49% van de 
stemmen krijgt. Dit voorkomt een vetopositie van een van de partijen. Bij 
aanvang van de regeling is de provincie Flevoland de grootste partij, op 
termijn zal hierin echter een verschuiving kunnen optreden richting 
gemeenten.  
De financiële bijdrage van de deelnemers wordt vooral bepaald aan de hand 
van de omvang van de taakinbreng in de uitvoeringsdienst.  
Indien tussentijds in de loop van een jaar de financiële inbreng van de 
deelnemers substantieel ten opzichte van elkaar wijzigt, kan het 
algemeen bestuur een besluit tot wijziging van de stemverhouding 
nemen.  
 
Het algemeen bestuur kan daarbij bandbreedtes bepalen waarbinnen 
optredende financiële wijzigingen niet hoeven te leiden tot wijziging van 
de stemverhouding. 
Overigens zal het zwaartepunt voor het bestuur van de Omgevingsdienst qua 
zeggenschap liggen bij de bedrijfsvoering. De afzonderlijke partijen blijven 
het bevoegd gezag voor de uitvoering van de diverse regelingen. De 
systematiek kan bij nadere regeling of beleidsregel verder worden 
uitgewerkt.   
 
Art. 10 Bevoegdheden algemeen bestuur. 
In dit artikel staat vermeld dat alle bevoegdheden die niet aan een ander 
orgaan zijn opgedragen toekomen aan het algemeen bestuur. Ontstaat er op 
enig moment onduidelijkheid over de vraag welk bestuursorgaan bevoegd is 
dan is op grond van het bepaalde in dit artikel het algemeen bestuur het 
bevoegde bestuursorgaan. Daarmee is het systeem van 
bevoegdheidstoedeling sluitend.  
 
Artikel 11 Samenstelling dagelijks bestuur. 
Er is gekozen voor een dagelijks bestuur van vijf leden om de betrokkenheid 
bij de dagelijkse gang van zaken in de omgevingsdienst vanuit de 
gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek invulling te geven.  
 
Art. 13 onder j. en k. Bevoegdheden dagelijks bestuur 
Het betreft hier bevoegdheden inzake de eigen huishouding van de 
Omgevingsdienst. 
 
Art. 20 Secretaris 
In dit artikel wordt bepaald dat de directeur van de Omgevingsdienst tevens 
de functie van secretaris vervult. Het betreft derhalve één functionaris. 
 
Art. 21   Overige medewerkers 
Uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de landelijke CAR-
UWO-lijn. Om die reden is gekozen voor een gemeentelijke Verwijderd: en
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rechtspositieregeling. Daarbij wordt uitgegaan van het ontwikkelen van een 
eigen regeling voor de Omgevingsdienst Flevoland. Uitgangspunt is de 
ambtelijke aanstelling. Indien dit wenselijk wordt geoordeeld biedt dit 
artikel ook de mogelijkheid medewerkers aan te stellen op grond van een 
arbeidsovereenkomst.  
 
Art. 23 leden 9 en 10 en art. 35 lid 1 Begroting en inwerkingtreding 
Het algemeen bestuur past jaarlijks bij de vaststelling van de 
najaarsrapportage van enig jaar maximaal de verhoging het reële acress 
toe, zoals deze in de “Meicirculaire gemeentefonds” dat betrekking heeft 
op jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat, voor het het desbetreffende 
begrotingsjaar is geprognosticeerd. Hiermee worden de fluctuaties in de 
prijsontwikkeling van jaar tot jaar verdisconteerd in de bijdragen van de 
gemeenten voor de Omgevingsdienst.  
Deze bepaling treedt pas in werking per 1 januari 2019 omdat de 
Omgevingsdienst tot en met 2018 geen loon- en prijscompensate zal 
ontvangen. In de periode tot 1 januari 2019 wordt zichtbaar welke trend 
zich zal voordoen in de prijsontwikkeling in relatie tot de jaarlijkse 
procentuele groei in de van het gemeente- en provinciefonds. Verder zal 
naar verwachting per 2019 het omgevingsrechtelijke kader zijn 
uitgekristalliseerd.  
Hierdoor zal er ook maar verwachting duidelijkheid bestaan over de 
ambities van de deelnemers met betrekking tot de Omgevingsdienst in 
relatie met de daaruit voortvloeiende omvang van het takenpakket 
respectievelijk de van de deelnemers op lange termijn verlangde inbreng.  
Omdat de de begrotingscylus in relatie tot het moment van verschijnen van 
de meicirculaire het niet toelaat de fluctuaties al in de ontwerpbegroting 
mee te nemen is er voor gekozen deze correctie via de najaarrapportage te 
verwerken.  
Het algemeen bestuur kan er voor kiezen om voor enig jaar een hoger 
indexpercentage toe te passen dan maximaal de verhoging van het accres 
dat normaalgesproken jaarlijks kan worden verdisconteerd. Vanwege het 
uitzonderlijke karakter van een dergelijk besluit is hiertoe een twee - derde 
meerderheid vereist.  
 
Art. 24    Specifieke kosten. 
Wellicht zal het hier bepaalde aanleiding zijn tot het sluiten van aparte 
dienstverleningsovereenkomsten met individuele deelnemers. 
 
Art. 25   Jaarrekening 
In de procedure tot vaststelling van de jaarrekening is niet, zoals bij de 
begroting, voorzien in een zienwijzeprocedure. Belangrijke redenen zijn dat 
de krappe termijnen zich moeilijk verdragen met de inbouw van een 
dergelijke procedure en voorts dat hieraan naar verwachting geen behoefte 
zal bestaan. 
 
Art. 26 lid 2 en 3 Betaling bijdrage 
Overwegingen met betrekking tot de bedrijfsvoering kunnen volgens artikel 
26 lid 3 aanleiding zijn om af te wijken van de hoofdregel voor de 
bevoorschotting vastgelegd in lid 2. 
 
Art. 31  Archief  
Het archief van de Omgevingsdienst Flevoland wordt ondergebracht bij het 
Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.  
 
De deelnemers blijven als zorgdrager verantwoordelijk voor de zorg van hun 
archieven. Echter het beheer van de archieven kan wel aan de 
Omgevingsdienst gemandateerd worden.  
 
Een en ander zal uitgewerkt worden in een archiefverordening. Verwijderd: en
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Art. 32 en 33   Toe- en uittreding     
In principe is er sprake van een vrije toe- en uittreding. Gezien het belang 
van toetreding van zoveel mogelijk relevante partijen, worden hier geen 
belemmeringen opgelegd.  
 
 
 

Verwijderd: en

Verwijderd: Datum: 
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Blz. 1 

Bijlage: Samenvattend historisch overzicht vorming Omgevingsdienst  
 
 
Provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, 
Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp 
en Wijdemeren hebben de intentie uitgesproken en vastgelegd om met elkaar de uitvoering van de 
vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken in het omgevingsrecht efficiënter en kwalitatief beter 
te willen uitvoeren. Hiertoe bereiden zij de oprichting van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek voor. Een dienst die door de bundeling van kennis en capaciteit, efficiënt goede producten 
kan leveren en een uniforme aanpak voor het hele grondgebied van Flevoland en de Gooi en Vecht- streek 
nastreeft (level playing field). Dit zal een positief effect hebben op het milieu en de integrale 
dienstverlening aan bedrijven. 
 
Vanaf 2009 zijn in Flevoland gesprekken gaande om te komen tot de oprichting van de Omgevingsdienst 
Flevoland. 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). 
Landelijk wordt de noodzaak voor de vorming van een omgevingsdienst niet alleen ingegeven door de 
kwaliteit van de uitvoering door de gemeenten maar ook door de bestuurlijke versnippering van de 
milieuhandhaving over honderden bestuursorganen. 
 
Onder aansturing van de Provincie Flevoland die als regisseur is aangewezen, is in de fase van 
voorbereiding een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de koers voor de inrichtingsvorm te 
onderbouwen. De uitkomst daarvan heeft aangetoond dat een robuuste en toekomstvaste 
Omgevingsdienst het beste op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan worden 
vormgegeven. 
 
Op 27 september 2011 is door uw college besloten om onder voorbehoud van toestemming van de staten 
een gemeenschappelijke regeling (GR) aan te gaan met de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde voor 
het oprichten van de Omgevingsdienst Flevoland. Tevens is besloten om het bedrijfsplan voor de op te 
richten omgevingsdienst vast te stellen. 
 
Aan de Provinciale Staten is echter vervolgens geen toestemming gevraagd om de GR aan te gaan omdat 
inmiddels duidelijk was dat door toetreding van nieuwe partners, de overige 3 Flevolandse gemeenten en 
Gooi en Vechtstreek de GR zou worden aangepast. 
De GR is vanwege het ontbreken van deze toestemming nog niet aangegaan.  
 
Wel is gezien de nodige voorbereidingen voor de start van de omgevingsdienst het bedrijfsplan vastgesteld 
met het voorbehoud dat dit door toetreding van nieuwe partners zou moeten worden aangepast. Hierdoor 
was het mogelijk om de oprichting van de omgevingsdienst verder mogelijk te maken. 
 
Vervolgens is op 9 november 2011 door de Flevolandse gemeenten, de gemeenten 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 oprichting 
van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voor 17 partijen. 
 
Vanaf het moment van ondertekening van de intentieverklaring maken alle 17 deelnemers deel uit van 
het vervolgtraject om te komen tot de oprichting van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek. Door de deelnemende partijen is een bedrijfsplan voor de omgevingsdienst opgesteld om de 
oprichting van de omgevingsdienst verder mogelijk te maken. Tevens is een gemeenschappelijke regeling 
opgesteld. Beide stukken zijn op 30 november 2011 in Flevoland en op 14 december 2011 in Gooi en 
Vechtstreek besproken in het Bestuurlijk Overleg Omgevingsdienst en worden nu aan uw college ter 
vaststelling aangeboden. Na besluitvorming zal het bedrijfsplan worden aangeboden aan de 
Ondernemingsraad, ter advisering. 
 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zal per 1 mei 2012 zijn opgericht en op 1 januari 
2013 operationeel zijn. Het jaar 2012 zal door het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de directeur van de 
omgevingsdienst gebruikt worden om kwartier te maken. 
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Chronologisch overzicht informatie aan Provinciale Staten 
 
 
Datum Beschrijving Verwijzing dm. Nr. 

04-11-2010 Brief aan staatssecretaris over voortgang RUD-vorming 
in Flevoland; RUD-vorming verloopt stroef met 
Flevolandse gemeenten en waterschap  

1060343 

17-03-2011 Intentieverklaring 4 partijen: Provincie, Almere, 
Lelystad en Zeewolde 

1161628 

31-03-2011 Brief aan staatssecretaris; tussenbericht bottom-up 
proces RUD-vorming in Flevoland; 4 partijen spreken 
intentie uit tot oprichten RUD, 3 gemeenten geven 
aan niet mee te willen doen, waterschap wacht af en 
doet niet meer actief mee 

1128390 

06-04-2011 Brief VNO/NCW en MKB; oproep om vaart te zetten 
achter de RUD-vorming 

1143471 

29-04-2011 Reactie staatssecretaris op tussenbericht RUD-
vorming; neemt kennis, deelt landelijke kaders nog 
eens mee en stelt eisen aan eindbericht 

1153747 

01-06-2011 Eindbericht aan staatssecretaris bottom-up proces 
RUD-vorming Flevoland; stand van zaken 4 partijen + 
plan van aanpak vervolg, stand van zaken 3 
noordoostelijke gemeenten 

1159586 

15-07-2011 Reactie staatssecretaris op eindbericht RUD-vorming 
Flevoland;één RUD voor Flevoland is juiste keuze, 
noordoostelijke gemeenten zijn ‘witte vlek’ 

1186283 

27-07-2011 Bericht aan staatssecretaris Atsma over Witte vlekken 
in RUD-vorming Flevoland; positief over mogelijke 
aansluiting Dronten, Noordoostpolder en Urk 

1185183 

09-08-2011 Reactie staatssecretaris op bericht witte vlekken, vóór 
15 juli berichten of noordoostelijke gemeenten 
aansluiten 

1199031 

08-09-2011 Ondertekening intentieverklaring noordoostelijke 
gemeenten 

1211693 

14-09-2011 Brief aan staatssecretaris over aansluiting Dronten, 
Noordoostpolder en Urk 

1210856 

28-09-2011 Presentatie Omgevingsdienst Flevoland in 
panoramasessie provincie Flevoland 

nvt. 

29-09-2011 Bericht aan staatssecretaris over voortgang RUD-
vorming Flevoland en plan van aanpak; alle 
gemeenten in Flevoland doen mee 

1216365 

14-10-2011 Mededeling aan PS; toestemming Gemeenschappelijke 
Regeling wordt met 4 partijen niet gevraagd, eenmaal 
verzoek GR aan te gaan met 17 partijen volgt  

1225902 

09-11-2011 Intentieverklaring 17 partijen 1244644 

22-11-2011 Reactie staatssecretaris op aansluiting Gooi en 
Vechtstreek 

1249128 

10-01-2012 Brief aan staatssecretaris over voortgang RUD-vorming 
in Flevoland (en de mededeling aan PS) 

1259508 
1262596 
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Samenvatting 
Op landelijk niveau wordt al enkele jaren gesproken over het verhogen van de kwaliteit van de 
vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken in het omgevingsrecht. Het rapport “de tijd is 
rijp” van de commissie Mans uit 2008 is daarin bepalend geweest. De commissie beveelt de 
oprichting van een landsdekkend stelsel van 25 regionale omgevingsdiensten aan. 
 
Het rijk heeft afgezien van een wettelijke verplichting tot invoering van deze uitvoeringsdiensten . 
In de zgn. package deal, tussen VNG, IPO en Rijk is afgesproken dat kwaliteitscriteria de basis 
vormen voor een goede uitvoering van de VROM-taken. Onder regie van de Provincie richten de 
gemeenten en provincies de regionale uitvoeringsdiensten op. 
 
RUD-proces  
Flevoland 4 partijen 
In Flevoland is getracht om op basis van vrijwillige afspraken tussen 6 gemeenten, Waterschap en 
Provincie te komen tot een Regionale Uitvoeringsdienst Flevoland. De provincie Flevoland, 
gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde hebben in mei 2011 een intentieverklaring gesloten om 
een uitvoeringsdienst, de Omgevingsdienst Flevoland, op te richten en stelden daarvoor een 
bedrijfsplan op. De 3 noordoostelijke gemeenten werken met elkaar een model voor WABO-
samenwerking uit. Deze 3 partijen en waterschap Zuiderzeeland werden nadrukkelijk de 
mogelijkheid geboden om aan te sluiten bij het proces tot de vorming van de Omgevingsdienst. 
 
Flevoland breidt uit met 3 partijen 
De gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk hebben in september besloten aan te sluiten bij de 
RUD Flevoland en hebben ook de intentieverklaring ondertekend. De financiële paragraaf is 
aangepast voor hun toetreding. Ook zij streven er naar voor 1 mei 2012 toestemming te hebben van 
de Raden om de GR voor 17 partners aan te gaan. 
 
Uitbreiding met Provincie Noord-Holland, Gooi en Vechtstreek. 
In september heeft het bestuurlijk overleg van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Gooi en 
Vechtstreek een voorkeur uitgesproken om aan te sluiten bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek. 
Zij hebben in oktober in hun colleges besloten over onderschrijven van de intentieverklaring. Zij 
streven naar besluitvorming over het bedrijfsplan in januari 2012 en hopen ook de besluitvorming 
voor het aangaan van de GR voor 1 mei 2011 af te ronden. 
 
Met deze 17 partijen is een aanpassing van het bedrijfsplan noodzakelijk. De basis voor dit plan 
wordt gevormd door het conceptbedrijfsplan van de 4 startende partijen als uitgangspunt te nemen 
en aan te passen aan de nieuwe omvang van de Omgevingsdienst. 
 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
De toekomstige Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vormt zich door het 
samengaan van uitvoerende omgevingstaken van de 15 gemeenten en 2 provincies. Met behoud van 
eigen bevoegdheden brengen de partijen minimaal het basistakenpakket uit de ‘package deal’ 
onder bij de te vormen OFGV. De basis wordt gevormd door de uitvoeringstaken op het gebied van 
milieu. Een aantal partijen kiest er voor bij de start al een breder takenpakket in te brengen. 
Inbrengen van extra taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving past in 
het toekomstperspectief van de OFGV. 
 
Voor de juridische vorm zal door de deelnemers voor 1 mei 2012 een Gemeenschappelijke Regeling 
(op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) worden gesloten.  
 
Aan het hoofd van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek staat een directeur. De 
directeur/kwartiermaker zal het jaar 2012 gebruiken om de Omgevingsdienst in te richten. 
 
Bedrijfsplan 
Het voorliggende bedrijfsplan heeft tot doel het beschrijven van de toekomstige Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek. In het bedrijfsplan worden het profiel, de juridische vorm, de 
bestuurlijke aansturing, de primaire en ondersteunende taken, het personeel, de bedrijfsvoering en 
de financiën van de nieuwe organisatie beschreven. 
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Het bedrijfsplan is met de Gemeenschappelijke Regeling (GR) de informatie op basis waarvan zowel 
gedeputeerde staten van beide provincies als burgemeester en wethouders van de deelnemende 
gemeenten zullen besluiten de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op te richten. De 
gemeenteraad en provinciale staten zullen hen toestemming moeten geven om de 
Gemeenschappelijke Regeling aan te gaan. Ter informatie zal daarbij het bedrijfsplan worden 
bijgesloten. 
 
Het bedrijfsplan zal in dit proces ook gebruikt worden om de Ondernemingsraden en het 
Georganiseerd Overleg te informeren. Het vastgestelde bedrijfsplan kan worden gezien als 
randvoorwaarde waarbinnen de kwartiermaker/directeur de Omgevingsdienst kan gaan bouwen. 
 
Besturingsmodel 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur 
(AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De gemeenten leveren aan het DB twee bestuurders en de 
provincies leveren elk een gedeputeerde.  
De directeur van de Omgevingsdienst is de secretaris van het AB/DB.  
 
De stemverdeling in het AB is gebaseerd op de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende 
partij, maar bedraagt nooit meer dan 49% van het aantal stemmen. 
 
Eigenaarschap 
De eigenaren van de Omgevingsdienst zijn de oprichters van het Openbaar Lichaam; de 
deelnemende gemeenten en de provincies. De belangrijkste taak in deze rol is het waarborgen van 
instandhouding, continuïteit, stabiliteit en financiering van de Omgevingsdienst. 
 
Opdrachtgeverschap / Opdrachtnemerschap 
De gemeenten en de provincies zijn de opdrachtgever van de OFGV. Het is in hun belang dat de 
Omgevingsdienst tegen een goede prijs, kwalitatief goede producten levert. In deze rol gaat het 
over de inhoud van het werk en de ambities die afzonderlijke partijen hebben op het gebied van de 
taken van de Omgevingsdienst. 
 
Formatie 
Het beeld is dat de Omgevingsdienst met deze 17 partijen aanvankelijk 125-150 fte groot zal zijn 
(primair proces + overhead) en dat deze wordt bemenst door de medewerkers van de deelnemende 
partijen. De zogenaamde ondersteuning op het gebied van Personeelszaken, Informatisering, 
Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting (PIOFACH) zal in beginsel 
worden geleverd door de deelnemende partijen. Deze taken zullen niet allemaal bij de 
Omgevingsdienst worden bemenst omdat taken uitbesteed kunnen worden.  
 
Het “nieuwe werken” 
In de intentieverklaring om tot de inrichting van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek te komen wordt uitgegaan van een nieuwe manier van werken. Deze manier staat 
landelijk bekend als “Het nieuwe werken”, waarvan tijd- en plaatsonafhankelijk werken een 
belangrijk aspect is. In het bedrijfsplan is het concept van Het nieuwe werken verder uitgewerkt. 
 
Mandaat 
De slagkracht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vereist uitvoering van 
wettelijke taken op basis van voldoende mandaat. Daartoe zullen de mandaatregelingen van de 
deelnemende organisaties worden aangepast. Bestuursrechtelijke handhaving, waaronder het 
opleggen van een last onder dwangsom, vormt onderdeel van deze mandaten. Dit betekent dat er 
sprake zal zijn van vergaand mandaat, wel met de mogelijkheid van interventie achteraf door de 
bestuurder (individuele opdrachtgever). 
 
Begroting 
Voor de exploitatie van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is een realistische, 
maar scherpe begroting gemaakt. Deze exploitatiebegroting is opgezet op basis van de bestaande 
gegevens van de deelnemers waar die beschikbaar en van toepassing zijn. De exploitatie wordt 
ingegeven door het bundelen van de beschikbare budgetten van de huidige taakuitvoering (primaire 
proces) en vermeerderd met zo laag mogelijk te houden overheadkosten. Het is de doelstelling van 
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de OFGV om als gevolg van schaalvoordelen een wettelijk vereist kwaliteitsniveau te bereiken tegen 
lagere kosten. De OFGV krijgt de opdracht om 5% efficiency over 5 jaar op de totale exploitatie te 
realiseren.  
 
De projectbegroting voor 2012 
Voor het neerzetten van de OFGV moet een eenmalige investering worden gedaan, die vanwege de 
eis van budgettair neutraal zal moeten worden terugverdiend.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Doel bedrijfsplan 
 
Het voorliggende bedrijfsplan heeft tot doel het beschrijven van de toekomstige Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek. In het bedrijfsplan worden het profiel, de juridische vorm, de 
bestuurlijke aansturing, de primaire en ondersteunende taken, het personeel, de bedrijfsvoering en 
de financiën van de nieuwe organisatie beschreven. 
 
Het bedrijfsplan is met de Gemeenschappelijke Regeling (GR) de informatie op basis waarvan zowel 
gedeputeerde staten als burgemeester en wethouders van de deelnemende provincies en 
gemeenten zullen besluiten de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op te richten. De 
gemeenteraden en provinciale staten zullen respectievelijk B&W en GS toestemming moeten geven 
om de Gemeenschappelijke Regeling voor de oprichting van de Omgevingsdienst aan te gaan. Om 
een beeld te krijgen wat de Omgevingsdienst is en wat zij gaat doen zal het bedrijfsplan aan hen 
ter kennisname worden meegezonden bij de gevraagde toestemming over het aangaan van de GR. 
 
Het bedrijfsplan zal in dit proces ook gebruikt worden om de Ondernemingsraden en het 
Georganiseerd Overleg te informeren. Het vastgestelde bedrijfsplan kan worden gezien als 
randvoorwaarden waarbinnen de kwartiermaker/ directeur de Omgevingsdienst in 2012 kan gaan 
bouwen. Vooruitlopend op de vaststelling van het bedrijfsplan zal de kwartiermaker/directeur van 
de Omgevingsdienst stappen zetten om aan een organisatie te bouwen die per 1 januari 2013 in 
staat is op efficiënte wijze haar taken te kunnen uitvoeren. 
 

1.2 Landelijke RUD-proces 
 
Achtergronden  
Op 29 juni 2008 bood de commissie Mans haar eindrapport ‘De tijd is rijp’ aan aan de ministers van 
VROM en Justitie. De commissie had, na met name de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in 
Volendam, de opdracht gekregen het stelsel van toezicht en handhaving van de VROM-regelgeving te 
onderzoeken. De opdracht van de commissie was: 
“Onderzoek de houdbaarheid van het bestaande stelsel van handhaving en het toezicht op de 
naleving van de VROM-regelgeving op de langere termijn. Dit met inbegrip van de huidige 
bevoegdheidsverdeling en de aanpassingen die nodig zijn in het belang van een effectieve, 
efficiënte en doelgerichte handhaving van de milieuregelgeving, maar uitdrukkelijk ook om de 
handhaving van de regelgeving op het terrein van bouwen en ruimte.” 
Het kabinet volgde dit standpunt. Daarmee namen zij ook de aanbeveling over om van ca. 500 
instanties die belast zijn met toezicht op deze regelgeving, terug te gaan naar een landsdekkend 
stelsel van zo’n 25 regionale Omgevingsdiensten. Naast toezicht en handhaving wordt volgens het 
kabinetsstandpunt ook het voorbereiden van omgevingsvergunningen tot het takenpakket van de 
Omgevingsdiensten gerekend. 
 
Package deal  
In juni 2009 is de principeovereenkomst uitvoering Wabo en handhaving van de VROM-taken tussen 
VROM, IPO en VNG tot stand gekomen. Kern van deze package deal is dat kwaliteitscriteria de basis 
vormen voor een goede uitvoering van de VROM-taken. Deze criteria betreffen zowel het proces, de 
inhoud als de kritische massa en worden wettelijk vastgelegd. Tevens richten gemeenten en 
provincies samen regionale uitvoeringsdiensten op en belasten deze minimaal met de uitvoering van 
een basistakenpakket, met als hoofddoelstelling de professionalisering van de uitvoeringstaken op 
het terrein van het omgevingsrecht.  
 
Landsdekkende structuur van RUD’s 
Uitgangspunt van de package deal is, dat er landsdekkend 25 regionale uitvoeringsdiensten komen, 
waarvan het werkgebied gelijk is met de werkgebieden van de politie- en veiligheidsregio’s. 
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De regionale uitvoeringsdiensten (RUD) opereren als uitvoerende, ondersteunende diensten voor de 
deelnemende bestuursorganen (colleges van B&W en colleges van GS). Het bevoegd gezag en de 
eindverantwoordelijkheid voor de taken van de regionale diensten blijft dus bij de betreffende 
bestuursorganen. De gemeenten verzorgen primair het loket voor burgers en bedrijven.  
 
Basistakenpakket 
Het basistakenpakket van de regionale uitvoeringsdiensten gaat vooral om ‘complexe’ en 
‘bovenlokale’ taken. Tevens gaat het om taken die te maken hebben met de ketenbenadering. Het 
basistakenpakket bestaat uit de vergunningverlening, toezicht en handhaving van de provinciale 
Wabo-taken (taken vanuit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en de gemeentelijke 
milieuvergunningplichtige inrichtingen, toezicht en handhaving op afvalinzameling en verwerking, 
toezicht en handhaving op grondstromen en bovenlokale infrastructuur zoals gasleidingen en 
elektriciteitsleidingen. Het verlenen van de overige gemeentelijke vergunningen en het toezicht en 
handhaving ten aanzien van bouwen, wonen en ruimtelijke ordening vormen geen onderdeel van het 
basistakenpakket. Wel zijn gemeenten vrij om deze taken onder te brengen in de regionale 
uitvoeringsdiensten. 
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2 De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
 

2.1 Flevolands RUD-proces 
In Flevoland is getracht om op basis van vrijwillige afspraken tussen 6 gemeenten, Waterschap en 
Provincie te komen tot een Regionale Uitvoeringsdienst Flevoland. In oktober 2010 is dit proces 
gesplitst. De gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk hebben toen aangegeven niet te geloven 
in de oplossing zoals deze in de package deal is genoemd. Met name vreesden zij dat de kosten 
hoger zullen zijn dan de opbrengsten. Deze partijen gaven er de voorkeur aan een 
samenwerkingsvorm rond de Wabo-taken uit te werken. 
De provincie Flevoland, gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde werken op vrijwillige basis verder 
aan een Omgevingsdienst Flevoland. Partijen hebben hiertoe in mei 2011 een intentieverklaring 
gesloten. De andere Flevolandse partijen (de 3 noordoostelijke gemeenten en het waterschap) 
wordt nadrukkelijk de mogelijkheid geboden om lopende dit proces aan te sluiten. In september 
haken 3 andere partijen uit Flevoland aan, in september/ oktober besluiten ook Gooi & Vechtstreek 
aansluiting te zoeken bij de Omgevingsdienst Flevoland, die daarmee OFGV wordt. 
Eind 2011 zal een directeur voor de Omgevingsdienst worden geworven. De directeur/ 
kwartiermaker zal het jaar 2012 nodig hebben om de Omgevingsdienst in te richten.  
 

2.2 De toekomstige Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek 

De toekomstige Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vormt zich door het samengaan 
van de uitvoeringstaken op het gebied van het omgevingsrecht van de gemeenten en provincies. Het 
samenbrengen van de provinciale en gemeentelijke uitvoeringstaken op dit gebied is een logische 
stap in de (landelijke) ontwikkelingen om te komen tot een professionele regionale 
uitvoeringsorganisatie welke het expertisecentrum is voor de uitvoering van milieu- en 
leefomgevingstaken.  
Alle partijen brengen minimaal het basistakenpakket. Veel partijen brengen een aantal extra taken 
onder bij de Omgevingsdienst. De provincie Flevoland brengt naast het basistakenpakket een 
omvangrijk pakket extra taken in. 
De taken concentreren zich rondom de wettelijke taken van vergunningverlening en handhaving in 
de fysieke leefomgeving (WABO-taken). In beginsel betreffen het vooral milieutaken. In hoofdstuk 4 
worden de taken die bij de start van de Omgevingsdienst worden ingebracht, nader beschreven. De 
Omgevingsdienst met 17 deelnemers zal bij aanvang 125-150 fte’s (primair proces + overhead) 
bedragen. Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst meerdere deelnemers besluiten om de 
inbreng en het takenpakket uit te breiden. Voor de juridische vorm zal een zogenaamde 
Gemeenschappelijke Regeling (op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) worden 
gesloten. 

2.3 Doelstelling 

 
Om deze doelstelling uit te voeren zorgt de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: 

a. dat zij werkt volgens de wettelijke kwaliteitseisen; 
b. een goede backoffice te zijn voor de frontoffice die bij de gemeenten is ingericht; 
c. voor continuïteit van dienstverlening; lage kwetsbaarheid, snelle vervanging bij 

vacatures/ziekte, onafhankelijk(er) van inhuur derden voor het primaire proces; 

De Omgevingsdienst wordt door de deelnemers opgericht met als doel een robuuste 
uitvoeringsorganisatie te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van 
omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving het gehele 
gebied: Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De deelnemers kiezen voor een verbetering van 
de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken door deze onder te brengen 
in deze Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De uitvoering wordt bij deze 
dienst belegd met het behoud van eigen bevoegdheden van alle deelnemers. 
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d. voor goede afstemming tussen en samenwerking met partijen; 
e. voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in heel Flevoland en de regio Gooi en 

Vechtstreek, met maatwerkmogelijkheden als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes 
van individuele organisaties; 

f. dat expertise behouden blijft en waar mogelijk verder uitgebouwd. 
 

2.4 Kritische succesfactoren 
• Voldoende deskundig en professioneel personeel is beschikbaar; 
• Medewerkers en leidinggevenden zijn innovatief en gemotiveerd; 
• Het belang van samenwerking is in– en extern bij iedereen duidelijk; 
• Systemen voor het nieuwe en digitale werken zijn optimaal beschikbaar; 
• De omgevingsdienst is ruim gemandateerd om zelfstandig vorm te geven aan de uitvoering 

van milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving (primaire taken); 
• De omgevingsdienst is flexibel; kan inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in taken; 
• De omgevingsdienst is een lerende organisatie, volgens een kwaliteitszorgsysteem continu 

verbeterend, deskundig, betrouwbaar en transparant voor bevoegde gezagen; 
 

2.5 Missie 
 

 
 
Het bestaansrecht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is gebaseerd op de 
uitvoering van de fysieke omgevingstaken voor gemeenten en provincies. De kennis en kunde van de 
Omgevingsdienst staat volledig ten dienste van deelnemende partijen. Het personeel bij de 
Omgevingsdienst zijn collegae van de deelnemende partijen.  
 

2.6 Visie/ambitie 
 

 
 

 
• Als gebiedsautoriteit in Flevoland en Gooi en Vechtstreek/ Noord-Holland is de 

Omgevingsdienst een logische partner voor adviestaken en gemeentelijke en provinciale 
uitvoeringstaken; de Omgevingsdienst kent het gebied; 

• De Omgevingsdienst kan voor deelnemende partijen op maat diensten leveren, zij zijn 
hierin flexibel en deskundig; 

• De Omgevingsdienst wil geleidelijk groeien in het takenpakket: slopen, bouwen, 
brandveiligheid, water, groen en Rijkstaken (Europese Verordening voor de Overbrenging 
van Afvalstoffen etc.); 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zorgt voor efficiënte en effectieve 
taakuitvoering dan de som van de huidige taakuitvoering bij individuele organisaties. 
Zij levert een uniforme hoge kwaliteit van dienstverlening aan gemeenten en provincies 
waarbij ruimte is om van verschillende deelnemende partijen verschillende opdrachten 
te krijgen. 
Binnen de Omgevingsdienst geldt het concept van ‘het nieuwe werken’. 
De Omgevingsdienst is een aantrekkelijke werkgever. 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft oog voor en bevordert de 
omgevingskwaliteit. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is dé dienst 
die in Flevoland en een gedeelte van de provincie Noord-Holland, namelijk Gooi en 
Vechtstreek, in opdracht van de deelnemende partijen gemeenten en provincies, 
adequaat uitvoering geeft aan vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op 
het gebied van de fysieke leefomgeving. 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wordt door de deelnemers 
beschouwd als hun eigen milieuafdeling. 
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• De Omgevingsdienst is klant- en oplossingsgericht; zij zegt niet alleen wat er niet kan, maar 
ook hoe het wel zou kunnen; 

• De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zal een professionele organisatie zijn 
waarin aandacht is voor kwalitatief hoogwaardige producten. Het zal hét kenniscentrum zijn 
op het gebied van de Regionale uitvoeringstaken binnen de provincies. Dit zal terug te zien 
zijn in kennis, houding en gedrag van de medewerkers en leidinggevenden van de 
organisatie; 

• De kerncompetenties van de organisatie zijn: zakelijk, ondernemend, resultaatgericht, 
samenwerken, kwalitatief hoogwaardig, slagvaardig, professioneel; 

• Het nieuwe werken betekent voor de Omgevingsdienst dat medewerkers plaats- en tijd- 
onafhankelijk kunnen werken. Zij zullen op locatie werken maar ook onderweg, thuis en op 
het provincie- of gemeentehuis (bijvoorbeeld bij de frontoffice); 

• De Omgevingsdienst zorgt voor een brede ontwikkelmogelijkheid voor medewerkers 
(specialisme vorming en doorgroeimogelijkheden). Het is een goede werkgever, mensen zijn 
trots om bij de Omgevingsdienst te werken en hebben daar plezier in; 

• Het werk wordt slim gedaan: risicogericht, gebiedsgericht, ketenbenadering, 
informatiegestuurd, themagewijs. Belangrijk hierin is het jaarprogramma, waarin 
onderbouwde keuzes per jaar worden gemaakt wat wel en niet wordt uitgevoerd; 

• De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zal uiteindelijk leiden tot efficiënte 
uitvoering van de taken; lagere kosten per product. Dit wordt bereikt door: 

- sturing op capaciteitinzet en productie; 
- weinig inhuur door vorming van specialisme en schaalgrootte; 
- standaardisatie van soortgelijke producten (bedrijfsmatiger werken); 
- gerichte inzet van ondersteuning; 
- gerichte inzet van formatie. 

 

2.7 Identiteit  
 

 
Het gebied kent twee gezichten, dat van het “nieuwe” land, Flevoland en het “oude” land van de 
Gooi en Vechtstreek dat deel uitmaakt van de provincie Noord-Holland.  
 
Flevoland 
Flevoland is een relatief schone provincie met ruimte voor ontwikkeling. De ruimtelijke 
ontwikkelingen en de groei in werkgelegenheid wil men in Flevoland duurzaam verwezenlijken. De 
milieubelasting zal daartoe minder dan evenredig groeien ten opzichte van de groei van 
werkgelegenheid.  
Bij een jonge, ontwikkelende provincie past een innovatieve dienst. Hierin worden vernieuwende 
ideeën, ten goede komend aan gemeenten en provincie, ontwikkeld en verspreid op regionaal, 
provinciaal en landelijk niveau.  
In Flevoland is relatief weinig (zware) industrie. Er zijn grote bedrijventerreinen in alle gemeenten 
waarop bedrijvigheid is geconcentreerd. De provincie kent veel natuur, buitengebied en heeft grote 
oppervlakte aan zoete wateren binnen haar grenzen (IJmeer en Markermeer, een deel van het 
IJsselmeer en de randmeren). Daarmee is Flevoland omringd door Natura-2000 gebieden. Het 
zuidelijke deel van de provincie is van belang voor de winning van drinkwater waarvoor een hoge 
bescherming voor de grondwaterkwaliteit geldt. De rijksweg A6 is een belangrijke verbindingsweg 
tussen Noord-Nederland en de Randstad. Ook voor afvaltransport en het vervoer van gevaarlijke 
stoffen is dit een belangrijke route. Het doortrekken van de spoorweg naar Kampen/Zwolle zal in de 
nabije toekomst een toename van het treinverkeer betekenen. Ook zal deze route belangrijker 
worden voor goederenvervoer. 
 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek draagt bij aan de ambitie in dit 
gebied van duurzame groei. Binnen de Omgevingsdienst heerst de pioniersgeest: 
medewerkers zijn innovatief, ontwikkelend, zien kansen en pakken deze ook. Daarbij staat 
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek dicht bij de opdrachtgevers. 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek doet dit centraal aangestuurd als één 
organisatie met één cultuur. 
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Gooi en Vechtstreek 
De regio Gooi en Vechtstreek kent een lange historie. Steden en dorpen hebben zich ontwikkeld van 
kleinschalige agrarische economieën, of visserij via lokale industriële bedrijfjes naar schone 
werkgelegenheid. De ontwikkelingen in de regio zijn divers geweest als gevolg van de verschillen in 
bodemgesteldheid. Daar waar sprake is van een zandbodem ontstonden grote heidegebieden die in 
langvervlogen tijden werden gebruikt voor het begrazen door schaapskuddes. Deze werden ontplagd 
zodat de gronden voor het verbouwen van graan konden worden gebruikt. Andere delen van de Gooi 
en Vechtstreek hebben een klei-ige bodem die geschikt bleek voor veeteelt. Vanaf de Gouden Eeuw 
krijgt de regio haar eerste impulsen met “buitenwonen” en landschapsontwikkeling. Vanaf 1900 
worden grote delen van de aanwezige natuur onder bescherming van het Gooisch Natuur Reservaat 
gebracht met het oogpunt om de unieke kwaliteiten te conserveren.  
Met de komst van de treinverbinding tussen Amersfoort en Amsterdam kreeg de regio een toestroom 
van nieuwe bewoners die zich vestigden in grote villa’s, anderzijds ontstond door de toegankelijk 
geworden infrastructuur een diversiteit aan kleine fabrieken zoals (druk)inkt/verf- tapijtweverij- als 
cacao-industrie. Gebrek aan kennis over de gebruikte (hulp)materialen veroorzaakte daardoor 
sterke bodemvervuiling in de meer geïndustrialiseerde delen van de Gooi en Vechtstreek. Dankzij de 
ontwikkelingen van radio en televisie die hun oorsprong in Bussum en Hilversum vonden, is een hele 
schone bedrijfstak ontstaan die de vervuilende industrie heeft verdrongen. Inmiddels is het 
merendeel van de werkgelegenheid geconcentreerd bij de (multi)media en dienstverlenende sector. 
De Gooi en Vechtstreek wordt daarmee gedomineerd door schone bedrijvigheid. De regio kent 
relatief weinig industrie en is vestigingsplaats voor vele multinationals. 
 
Kenmerkend voor de Gooi en Vechtstreek is de ligging van negen meer of minder grote gemeentes in 
een groene of blauwe natuurlijke omgeving. Veelal zijn dit natuurgebieden, hei, grote 
binnenwateren (plassengebied) en weidegebieden. Natuur, landschap en cultuurhistorie in Gooi en 
Vechtstreek vormen dé basis voor een kwalitatief hoogwaardig woon-, werk- en recreatiemilieu. En 
daarmee voor een gezonde samenleving. Dankzij deze bijzondere structuren liggen in het gebied 
maar liefst drie Nationale Landschappen. De Ecologische Hoofdstructuur, de Blauwe Kamer, Natura 
2000, beschermde natuurmonumenten, stiltegebieden, bodembeschermingsgebieden en 
drinkwatergebieden liggen als een lappendeken over de regio uitgerold. De opgaven voor de regio 
vragen om een evenwichtige en zorgvuldige afweging tussen de verstedelijkingsopgaven vanuit de 
Randstad, de wens voor duurzame ontwikkelingen én de beperkingen die het gebied kenmerken als 
gevolg van de vastgestelde natuurdoelen.  
 
De regio wordt aan de westzijde begrensd door het Amsterdam Rijn Kanaal die als vervoerader over 
water een rol van betekenis vervult, aan de noordkant is dat het Gooimeer, de zuidkant van de 
regio kent het Noorderkwartier als buffer naar het Utrechtse en de oostzijde wordt grosso modo  
afgebakend door de A27. Het gebied wordt doorsneden door de A1 en de spoorlijn Amsterdam - 
Amersfoort/Utrecht. Er vindt via deze infrastructuur transport van gevaarlijke stoffen plaats. Er 
bestaan forse uitbreidingsplannen voor weg- en spoorverbindingen tussen Amsterdam en Almere. Op 
regionaal gebied is sprake van binnenstedelijke herstructurering en een opgave voor de spoorzone 
die door een aantal gemeentes loopt. 
 
De Omgevingsdienst 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is een zelfstandige organisatie van circa 120-
150 fte (primairproces + overhead) met een eigen identiteit, huisvesting, naam en logo. Het 
werkgebied van de Omgevingsdienst is de provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek. De 
Omgevingsdienst zal het verlengstuk van de bevoegde gezagen zijn; zij doet het werk voor hen, is 
de backoffice voor omgevingstaken en vormt de ogen en oren voor de bevoegde gezagen.  
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3 De gemeenschappelijke regeling en het besturingsmodel 
 

3.1 Gemeenschappelijke regeling 
De Provincies en de gemeenten treffen samen een gemeenschappelijke regeling met als doel een 
robuuste Omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op 
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Om dit mogelijk te maken besluiten de 
besturen van de gemeenten en de provincies tot het instellen van de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek, per 1 januari 2012. 
De huidige regelingen ten aanzien van het SEPH Flevoland en de MSF zullen worden opgeheven. Het 
SEPH binnen het gewest Gooi en Vechtstreek zal worden overgedragen aan OFGV.   
 
De slagkracht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vereist uitvoering van 
wettelijke taken op basis van voldoende mandaat. Daartoe zullen mandaatregelingen voor de 
deelnemende partijen worden opgesteld en vastgelegd. Bestuursrechtelijke handhaving, waaronder 
het opleggen van een last onder dwangsom, vormt onderdeel van deze mandaten.  
 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek staat open voor toekomstige ontwikkelingen 
zoals uitvoering van nieuwe taken van de deelnemers, uitvoering van taken van andere overheden, 
alsmede toetreding van nieuwe deelnemers, inclusief waterschappen. Samenwerking met andere 
RUD’s ligt voor de hand. 
 

3.2 Besturingsmodel 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur 
(AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De gemeenten leveren ieder een portefeuillehouder en de 
provincies leveren elk een gedeputeerde.  
De voorzitter van het AB wordt door het AB aangewezen en is tevens voorzitter van het DB. 
De secretaris van het AB/DB is tevens directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek. 
 
De stemverdeling in het AB is gebaseerd naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per 
deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling. Met dien verstande dat een deelnemende 
partij niet meer dan 49% van het aantal stemmen kan hebben. 
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4 Taken  

4.1 Takenpakket 
De Omgevingsdienst voert voor alle deelnemers minimaal het landelijke vastgestelde 
basistakenpakket uit. Daarnaast is het voor alle partijen mogelijk extra taken onder te brengen bij 
de Omgevingsdienst. De extra taken die ondergebracht kunnen worden dienen uitvoeringstaken 
(vergunningverlening, toezicht en handhaving of daar direct aan gerelateerd) op het gebied van de 
fysieke leefomgeving te zijn. In bijlage I zijn de taken weergegeven die de deelnemers bij aanvang 
inbrengen. 
 
De werkzaamheden die de Omgevingsdienst gaat uitvoeren zijn veelomvattend en kunnen niet 
uitputtend beschreven worden. Het omvat in ieder geval: 

• Het uitvoeren van risicoanalyses tbv. het programmeren van taken; 
• Het verzamelen, analyseren en delen van informatie tbv. het programmeren van taken; 
• Het opstellen van (het milieudeel van) vergunningen: van vooroverleg en ontwerp-

beschikking, verklaringen van geen bezwaar (Wabo) tot eventuele RvS-zaken en publicaties;  
• Uitvoeren van controlebezoeken en de afhandeling daarvan: controles, controleverslagen, 

handhavingsbrieven, eventuele RvS-zaken en processen-verbaal;  
• Integraal voorbereiden bestuurlijke besluitvorming; 
• Surveilleren in het vrije veld en participeren in regionale handhavingsprojecten en 

landelijke overlegstructuren; 
• 24-urige bereikbaarheid van de regionale milieuklachtentelefoon en afhandeling van 

klachten; 
• Systematisch verantwoording afleggen over hetgeen gepresteerd is en hoe dit financieel is 

afgedekt; 
• Onderhouden van contacten met de bevoegde gezagen en met de klanten; 
• Onderhouden van (functionele werkveld)contacten met ketenpartners, Functioneel Parket, 

politie, VROM en RUD-netwerk; 
• Adviseren van opdrachtgevers en bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling. Goed 

gemeentelijk en provinciaal beleid kan niet los ontwikkeld worden van een goede 
uitvoering, net zo min als goede uitvoering kan plaatsvinden zonder goed beleid. 

 
Het afhandelen van bezwaar en beroep blijft een taak van gemeenten en provincies. De 
Omgevingsdienst ondersteunt daarbij desgewenst. 
 
Er bestaan bij de start van de Omgevingsdienst verschillen in de formatie die de deelnemers 
inbrengen gerelateerd aan hetzelfde takenpakket; de ene deelnemer zal voor een vergelijkbaar 
takenpakket meer of minder formatie overbrengen. In beginsel zal men de productie krijgen naar 
rato van wat men aan formatie inbrengt en zal men dit ook betalen. Op termijn is het wenselijk dat 
er een uniforme uitvoering van taken komt. De ambitieniveaus van deelnemers zullen aan de hand 
van objectieve normen worden vertaald naar formatie gegeven de taakomvang en de opgave die er 
ligt. 
 
Adviestaken 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek kan opdrachtgevers desgevraagd voorzien van 
expertise en advies op het gebied van onder andere geluid en bodem. Eén en ander is mede 
afhankelijk van de inbreng van het takenpakket van de gemeenten en provincie. Expertise kan 
worden ingebracht zowel ten behoeve van de uitvoering (bijvoorbeeld bij het adviseren over 
bestemmingsplannen en bouwplannen) als ten behoeve van beleidsformulering (het ontwikkelen van 
milieubeleid). Voor de specialistische taken is het contact met de opdrachtgevers van wezenlijk 
belang. Korte lijnen om de adviezen goed afgestemd in te brengen maakt het noodzakelijk om 
regelmatig bij de opdrachtgever aanwezig te zijn. Dit past goed bij "het nieuwe werken" zoals dat 
zal worden ingericht bij de OFGV. 
 
De takendiscussie bij alle deelnemende partijen leidt er nu toe dat nagedacht wordt over het 
verder uitbreiden van de specialistische taken bij de Omgevingsdienst. Deze discussie, die door het 
toetreden van Gooi en Vechtstreek ook in Flevoland nieuw leven is ingeblazen, vraagt meer tijd. 
Deze specialistische functies zijn veelal ondergebracht bij andere organisatieonderdelen of 
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medewerkers dan die betrokken zijn bij het basistakenpakket milieu wat nadere afstemming en 
discussie vraagt. 
Bij de inventarisatie blijkt dat er ook synergie voordelen kunnen ontstaan o.a. op het gebied van 
luchtkwaliteit, externe veiligheid, constructieve veiligheid, grondwater. Uitgaande van de laatste 
gegevens over taakinbreng (zie bijlage I) blijken veel partijen op diverse onderdelen hun expertise 
te willen bundelden in de Omgevingsdienst. 
 
Voor Luchtkwaliteit zal door de complexiteit van het vakgebied een regionale aanpak meerwaarde 
kunnen hebben voor de individuele deelnemers. 
Externe veiligheid is eveneens een complex beleidsterrein, waarin de samenwerking met de 
Veiligheidsregio een essentieel onderdeel is. Ook hier kunnen door bundeling kwaliteitsvoordelen 
ontstaan. 
Bij enkele deelnemers zijn constructeurs in dienst die bouwplannen beoordelen op constructieve 
veiligheid. Door bundeling van kennis en kunde zijn er mogelijkheden om pieken en dalen in de 
werklast op te vangen. Daarnaast is op een termijn van 5 á 10 jaar een uitstroom te verwachten van 
deze specialistische kennis bij de deelnemers. Door bundeling ontstaat o.a. de mogelijkheid om 
intern medewerkers op te leiden voor dit specifieke vakgebied. Ook kan gezamenlijk beleid worden 
opgesteld over hoe de toetsing van constructieve veiligheid in het werkgebied op efficiënte wijze 
kan worden uitgevoerd. 
 
De formatie op veel specialistische taken bedraagt bij de meeste deelnemers minder dan 1 FTE, 
soms minder dan een 0,5 FTE. Door het samenbrengen van formatie ontstaan mogelijkheden tot het 
realiseren van een robuust team van deskundigen die samen een vakgebied kunnen bezetten. Door 
het onderling sparren van vakbroeders zal dit de kwaliteit van adviezen versterken en de 
kwetsbaarheid van de individuele deelnemers verminderen. 
 
De discussie wordt nu intern gevoerd bij de deelnemers en zal niet volledig afgerond kunnen worden 
voordat het bedrijfsplan in colleges en Raden/Staten wordt behandeld. Medio mei 2012 is een 
laatste mogelijkheid om voor de start van de omgevingsdienst per 1 januari 2013 nog extra taken in 
te brengen. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zal dan definitieve vorm moet 
krijgen om het plaatsingsplan voor de medewerkers op te kunnen stellen. 
 
Programmataken 
Regelmatig worden landelijk of regionale programma’s gestart. De uitvoering van deze programma’s 
kan ondergebracht worden bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Een voorbeeld 
van zo’n programma is het meerjarenprogramma Bodem 2010-2014 waarvan een deel van de 
uitvoering door de provincie bij de start van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
ingebracht wordt.  
 
Regionale rampenbestrijding 
Gemeenten kunnen er voor kiezen om voor de ondersteuning van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing, onderdelen te beleggen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. 
In bijlage II wordt uitgewerkt welke onderdelen dit betreffen. De gemeenten zorgen voor het 
jaarlijks oefenprogramma en op peil houden van kennis bij medewerkers van de Omgevingsdienst. 
 
In bijlage II is een producten- en dienstencatalogus weergegeven waarin mogelijke extra taken voor 
de Omgevingsdienst zijn weergegeven.  
 

4.2 MSF- en SepH-taken 
Al meerdere jaren hebben gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde een 
gemeenschappelijke Regeling gesloten voor de uitvoering van de milieutoezichtstaak. De 
Milieusamenwerking Flevoland (MSF) voert dit werk uit voor deze 4 partijen. Voor Lelystad voert zij 
ook brandveiligheidscontroles uit. De partijen die de Omgevingsdienst gaan oprichten zullen met 
name ook de taken die nu door de MSF uitgevoerd onderbrengen bij de Omgevingsdienst.  
Op basis van een bestuursovereenkomst is het Servicepunt Handhaving Flevoland (SepH) opgericht. 
Het SepH coördineert en faciliteert de samenwerking tussen de toezichthoudende en handhavende 
overheidsdiensten in Flevoland. Voor de provincie Flevoland is het SepH een belangrijk deel van de 
invulling van haar wettelijke coördinatierol gericht op doelmatige handhaving zoals deze in artikel 
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5.5 van de Wabo is vastgelegd. Tevens is door de provincie Flevoland de vuurwerkcoördinatietaak 
bij het SepH belegd. Zowel de taken als de capaciteit van de MSF en het SepH zullen opgaan in de 
omgevingsdienst.  

4.3 Mandaat    
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voert de taken van de gemeenten en de 
provincies in mandaat uit. Het uitgangspunt is dat de Omgevingsdienst zoveel mogelijk zelfstandig 
haar taken kan uitvoeren.  
De Omgevingsdienst (haar directeur) is gemandateerd voor: 
• het verlenen van vergunningen en afgeven van ontheffingen;  
• het toepassen bestuurlijke handhaving (bestuursdwang/dwangsommen, bestuurlijke 

strafbeschikking Milieu) ed.; 
• het maken van afspraken met het Openbaar Ministerie, politie en landelijke Inspectie- en 

opsporingsdiensten. De Omgevingsdienst zal hiertoe in ieder geval periodiek 
handhavingsarrangementen afsluiten met OM en politie; 

• het afsluiten van samenwerkingsarrangementen met andere Uitvoeringsdiensten. 
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5 Samenwerking 

5.1 Samenwerking met (keten)partners 
 
In het rapport ‘de tijd is rijp’ van de commissie Mans worden ketens beschreven als “reeksen van 
economische handelingen met producten of afvalstoffen, welke worden gekenmerkt door 
overdrachtsmomenten. De overdrachten gaan vaak gepaard met een wisseling in bevoegd 
toezichthoudend gezag. Deze definitie ziet op een productieproces waaraan opvolgende partijen 
een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een product”. Als voorbeelden van 
productieprocessen worden het transport van gevaarlijke stoffen, transport en handel in gevaarlijk 
afval, bouwafval en grond genoemd. 
 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is, namens het bevoegd gezag van gemeenten 
en provincie, één van de partijen die een rol speelt in dergelijke ketens. Voor de Omgevingsdienst 
betekent het werken in ketens dat vergunningverlening, toezicht en handhaving en activiteiten die 
daarmee samenhangen plaatsvinden in situaties waarin er meer dan één bevoegd gezag is. Het 
optreden van de Omgevingsdienst is in deze situaties onderdeel van het optreden van de overheid 
als geheel. De Omgevingsdienst  Flevoland Gooi en Vechtstreek draagt dan ook verantwoordelijkheid 
voor het op tijd en met kwaliteit maken van haar producten en betrekt andere diensten 
(bijvoorbeeld brandweer, politie, AID; OM) in haar processen. 

5.1.1 Waterschap Zuiderzeeland en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht 
 
Met de invoering van de Waterwet op 22 december 2009 zijn de indirecte lozingen (lozingen 
afvalwater van bedrijven op het riool) onder de Wet milieubeheer geplaatst, waarbij de 
bevoegdheid van de waterschappen richting gemeenten en provincie is verplaatst. Anderzijds zijn 
de provinciale Grondwatertaken overgegaan naar het waterschap. Dit betekent automatisch dat 
tussen het waterschap en de Omgevingsdienst afstemming plaats dient te vinden over het toezicht 
en de handhaving van deze indirecte lozingen en grondwater(onttrekkingen).  
 
Ook wordt er al meerdere jaren samengewerkt tussen de gemeenten, de provincies en 
waterschappen in bijvoorbeeld handhavingsprojecten. Een concreet voorbeeld in Flevoland hiervan 
is de op elkaar afgestemde controle tussen gemeenten en het waterschap op het gebied van de 
glastuinbouw. Door deze afspraken is het mogelijk dat toezichthouders van gemeenten ook het 
toezicht voor het waterschap bij hun controlebezoek uitvoeren en vice versa. Dit betekent dat 
tuinders minder toezichtlasten ondergaan en de diensten meer integraal werken.  
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zal dergelijke afspraken continueren. 

5.1.2 Openbaar Ministerie 
Reorganisaties hebben ertoe geleid dat het OM zich sinds enkele jaren vooral richt op de zware 
milieucriminaliteit en betekenisvolle taken. Dit gebeurt via de Functionele Parketten (FP). Deze 
prioriteit heeft als gevolg, dat het FP meer ‘op afstand’ samenwerkt met de andere 
milieuhandhavende instanties. Dit is de reden dat in de kwaliteitscriteria voor de milieuhandhaving 
en in de Omgevingsdienst Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) zijn opgenomen die 
strafrechtelijk kunnen optreden.  
 
Door middel van de Bestuurlijke Strafbeschikking kunnen met processen verbaal van de BOA’s 
strafrechtelijke boetes worden opgelegd. De Omgevingsdienst kan dan effectief optreden tegen een 
groot aantal aangewezen milieuovertredingen zodat de Politie en het Functioneel Parket/OM zich 
kunnen richten op de zware milieucriminaliteit. Handhavingsarrangementen tussen het FP en de 
Omgevingsdienst maken het daarnaast mogelijk om afspraken te maken over de aanpak van 
specifieke probleemgebieden of de uitwisseling van specialisme aan de politie en andere 
opsporingsdiensten zodat een optimale aanpak van milieucriminaliteit kan plaatsvinden. 
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De vorming van de Omgevingsdienst zal een impuls geven aan de samenwerking en afstemming met 
het OM en Politie. De Omgevingsdienst zal voor borging zorgen zodat samenwerking en afstemming - 
met betrekking tot wederzijdse informatie-uitwisseling, toezicht en opsporing -met het OM mogelijk 
is op strategisch,tactisch en operationeel niveau. 
 

5.1.3 Rijkstaken 
Afhankelijk van het verloop van de ontwikkelingen op landelijk niveau wordt op een later moment 
duidelijk welke samenwerkingsmogelijkheden zich de komende jaren zullen aandienen. Hierbij kan 
gedacht worden aan taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische zaken, Landbouw en 
Innovatie. In ieder geval zal de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek open staan voor 
deze ontwikkelingen. 
 

5.1.4 Bedrijven, instellingen, burgers 
 
Tot de belangrijkste primaire taken van de Omgevingsdienst behoren de vergunningverlening, 
toezicht en handhaving op het gebied van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.  
Van de ca. 27.000 bedrijven in Flevoland zijn er sinds het in werking treden van de Wabo (1 oktober 
2010) nog 30 bedrijven die integraal onder de provinciale bevoegdheid vallen. Voor circa 80 
bedrijven is de provincie bevoegd gezag voor het milieudeel van de omgevingsvergunning. Voor de 
overige bedrijven zijn de gemeenten het bevoegd gezag. 
 
De 24-uurs zwemwater- en milieuklachtentelefoon is een belangrijk instrument binnen de dienst. 
Burgers kunnen hun (bedrijfsgerelateerde) klachten melden, waarna de Omgevingsdienst deze 
afhandelt. Bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag dienen incidenten en calamiteiten binnen hun 
bedrijf te melden via de klachtentelefoon. Naast de afhandeling van de klachten en meldingen 
geeft de klachtentelefoon (indirect) informatie over de naleving van de milieuregelgeving en is 
daarmee mede een indicator en mogelijk sturingsmiddel voor de uitvoeringstaken van de 
Omgevingsdienst. 
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6 Organisatie 

6.1 Het nieuwe werken 
In de intentieverklaring om tot de inrichting de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te 
komen wordt uitgegaan van een nieuwe manier van werken. Deze manier staat landelijk bekend als 
“Het nieuwe werken”, waarvan tijd- en plaatsonafhankelijk werken een belangrijk aspect is. We 
zijn hier niet uniek in. Veel organisaties waaronder verschillende overheden zoals provincie 
Overijssel, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en gemeente Lelystad zijn al zover. (Hoe zit dat in 
G&V?) 
 
In de uitgangspuntennota bij de intentieverklaring staat onder 5 Organisatie: 
De uitvoeringsdienst is één organisatie met één directeur. Het is van belang dat de medewerkers 
van de uitvoeringsdienst fysiek bij elkaar komen te zitten om de gewenste kwaliteitsverbetering te 
maken, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van een centrale locatie in combinatie met de 
uitgangspunten van het nieuwe werken. De uitvoeringsdienst is een backoffice-organisatie waarvan 
de frontoffice bij de gemeenten ligt. 
 
Door op een nieuwe manier te werken kan de Omgevingsdienst het werk beter en goedkoper doen 
en daardoor de afnemende partijen, burgers, bedrijven en instellingen beter van dienst zijn. Doel is 
om hen te laten zien dat de Omgevingsdienst een efficiënte, effectieve en klantgerichte organisatie 
is die openheid, transparantie en duidelijkheid hoog in het vaandel heeft. De nieuwe manier van 
werken is een belangrijk uitgangspunt bij de verdere inrichting van de organisatie van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Nadrukkelijk heeft “Het nieuwe werken” invloed 
op de aansturing van de medewerkers, de huisvesting en de ICT-voorzieningen. 

6.2 Organisatiestructuur 
Het inrichten van de organisatie is een belangrijke klus van de kwartiermaker waarmee hij/zij snel 
begint in 2012. Dit hoofdstuk kan door de kwartiermaker als randvoorwaarde voor de op te richten 
organisatie worden gezien, waarvan deze gemotiveerd en in overleg met de deelnemende partijen 
kan afwijken.  

6.2.1 Organisatie-inrichting 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zal 1 directeur hebben. Voor de aansturing 
van de Omgevingsdienst geldt het principe van Integraal management. Dit betekent dat de integrale 
lijnmanager verantwoordelijk wordt gesteld voor zowel de productie van de output (primaire 
proces) als voor de inzet van de daarvoor benodigde productiemiddelen (PIOFAH). Uitgangspunt bij 
integraal management is dat (alle) bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neerge-
legd. Hierdoor zal het dienstverlenings- en/of productieproces zo daadkrachtig en slagvaardig mo-
gelijk plaatsvinden en niet steeds onderbroken worden door een parafencyclus. In de praktijk bete-
kent dit dat ten aanzien van de uitvoering alles wat binnen vastgestelde kaders en regels blijft 
gemandateerd wordt tot aan het laagste leidinggevende niveau (en voor routine zaken zelfs tot aan 
medewerkersniveau). Voor wat betreft het aansturen van medewerkers vindt meestal ook man-
datering plaats tot aan het laagste leidinggevende niveau terwijl voor het vaststellen van beleid 
e.d. en het beheren van budgetten vaak getrapte mandatering plaatsvindt (strategische koers door 
de directeur, tactische zaken op afdelingsmanagers niveau). 
 
Binnen de Omgevingsdienst dient accountmanagement goed zijn belegd. Deze draagt zorg voor 
korte lijnen met het bestuur en ambtelijke organisatie van de opdrachtgevende partijen. Daar 
bovenop hechten deelnemende partijen (frontoffice) aan inzicht in de procedures en in welke fase 
dossiers zich bevinden. De interne workflow en intake van opdrachten vanuit de frontoffices is 
daarmee voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek een aandachtspunt.  
 
 
De kwartiermaker/beoogd directeur zal de organisatie inrichten met het personeel dat bij de 
deelnemers is belast met het primaire proces van de over te dragen taken. Dit geldt ook voor het 
personeel dat bij de deelnemers is belast met de ondersteuning van dit primaire proces (iig. 
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administratieve ondersteuners, juristen). Voor de Overhead (exclusief de ondersteuning van het 
primaire proces) geldt een percentage van maximaal 24% (budget). De deelnemers hebben de 
mogelijkheid om tot 24% medewerkers te leveren voor de Overhead-functies, voor zover passend 
voor de Omgevingsdienst. De directeur van de Omgevingsdienst heeft dus niet de volledige vrijheid 
in de keus om ondersteunende taken uit te besteden. Er dient rekening te worden gehouden met de 
plaatsing van medewerkers met ondersteunende taken vanuit de deelnemers (zie ook hoofdstuk 7 
voor de nadere invulling hiervan). 
 

6.2.2 Front- en backoffice 
De frontoffice blijft ingericht op de gemeentehuizen. De Omgevingsdienst is de backoffice.  
 
De frontoffice is de algemene ingang voor klanten (burgers en bedrijven) en zorgt voor het primaire 
klantcontact, de intake en registratie van (aan)vragen. Vervolgens worden (aan)vragen voor 
behandeling doorgezet naar de backoffice. Gedurende de behandeling van (aan)vragen hebben 
klanten direct contact met de backoffice. In die fase worden (vragen van) klanten vanuit de 
frontoffice doorverwezen naar de backoffice. Eenzelfde werkwijze geldt voor de behandeling van 
klachten en meldingen. Bij deze werkwijze hoort een algemeen en ‘ondiep’ frontoffice en een 
specifiek en ‘diep’ backoffice. De voortgang wordt gemonitord in de backoffice en vastgelegd in een 
procesvolgsysteem dat door de frontoffice is te raadplegen (en wellicht op termijn ook direct door 
klanten).  

6.2.3 Kwaliteit 
 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voldoet aan de kwaliteitseisen van een 
robuuste uitvoerings-organisatie zoals deze in de package deal tussen Rijk, IPO en VNG voor ogen 
staat. Hierbij worden in het geval van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vier 
soorten kwaliteitseisen onderscheiden: 1. de wettelijke kwaliteitseisen uit de Wabo, Bor en Mor; 2. 
de KPMG criteria;  3. de Output/Outcome criteria en 4. de criteria uit de checklist Criteria RUD-
vorming (PUmA 16 februari 2011).  
 
Het uitgangspunt is dat een vorm van kwaliteitmanagement in de toekomstige Omgevingsdienst van 
belang is om de taken goed uit te voeren. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
hoeft niet ISO gecertificeerd te zijn. 
 
Kwaliteitseisen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn wettelijk opgenomen in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Mede gebaseerd op deze kwaliteitseisen heeft KPMG, 
met behulp van de expertise van circa 40 praktijkdeskundigen uit gemeenten en provincies, 
kwaliteitscriteria geformuleerd. Deze criteria hebben betrekking op het minimale kwaliteitsniveau 
dat nodig is voor een goede taakuitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Dit betreft de kritieke massa, het proces en de inhoud.  
 
Behalve de KPMG kwaliteitscriteria die vooral op de input (kritieke massa, deskundigheid, 
frequentiebenodigdheden van bepaalde taken) zijn gericht, zijn door het Ministerie van VROM, IPO 
en VNG kwaliteitscriteria met betrekking tot de Output en Outcome opgesteld. Tevens zijn hier 
prestatie-indicatoren voor ontwikkeld. 
 
In het landelijke RUD-proces is ter invulling van de term robuustheid een door het Programma 
Uitvoering met Ambitie een checklist criteria RUD-vorming ontwikkeld. De checklist is als richtlijn 
voor de RUD’s opgesteld. In de checklist worden criteria gesteld voor de deelnemers, het 
basistakenpakket, de robuustheid van de RUD (vorm en structuur en werkwijze) en afstemming met 
OM en politie. 
 
De KPMG criteria, de Output en Outcome criteria en de eisen zoals opgenomen in de Wabo, Bor en 
Mor zijn complementair aan elkaar. Landelijk worden deze criteria geëvalueerd. Borging van een 
combinatie van deze criteria valt te verwachten. Op het moment dat de landelijke criteria worden 
vastgelegd gelden deze criteria voor de Omgevingsdienst. 
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6.3  Huisvesting 
De Omgevingsdienst zal in beginsel gehuisvest worden in de gemeente Lelystad. Voor de huisvesting 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
- de visie op Het nieuwe werken (zie  bijlage VI); 
- geen inhuizing bij één van de deelnemers; 
- rekening houden met beperkte groeimogelijkheden; 
- het beoogde gebouw heeft een functionele uitstraling (geen klantontvangst, backoffice). 
 
Voor de huisvesting zijn een aantal aannames gedaan die hieronder worden beschreven.  
 
Bedrijfsvloeroppervlakte 
Er is uitgegaan van 100 fte, daarbij hoort een aantal medewerkers van 125. Dit is gebaseerd op een 
beperkt groeiscenario van 15 fte voor de komende 5 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met een 
verhoogde flexfactor van 60%. Op basis van het hiervoor gestelde en de normering voor de 
Rijkswerkplek resulteert dit in een bedrijfsvloeroppervlakte van 1290 m2. De aannames zijn gedaan 
om er voor te zorgen dat het gebouw niet direct beperkend is voor beperkte groei en flexibel is voor 
de inrichting.  
 
B-locatie  
Gekozen wordt voor een zogenaamde B-locatie. Dit is een locatie met een gemengde openbaar 
vervoer en autobereikbaarheid, gelegen op een bereikbare afstand van het centraal station. Deze 
locatie heeft een snelle aansluiting op het hoofdwegennet en beschikt over goede 
parkeermogelijkheden. 
Afweging op basis van prijs, bereikbaarheid, parkeergelegenheid en uitstraling maakt een B-locatie 
tot de beste keus voor de Omgevingsdienst. 
 
Huur pand met 5 jaarscontract 
Er wordt gekozen voor minimaal een 5 jaarscontract omdat een korter contract in verhouding 
duurder is. Ook voor het rendabel zijn van de aanpassing- en verhuiskosten is een dergelijke termijn 
gewenst. 

6.4 Facilitaire zaken 
Persoonlijke standaarduitrusting  
Het nieuwe werken veronderstelt dat medewerkers van persoonlijke standaarduitrusting worden 
voorzien, zodat zij tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Iedere medewerker beschikt over 
een laptop en smartphone.  
 
Werkplekken 
Het kantoor van de Omgevingsdienst is ingericht op flexwerken. Thuiswerken mag maar wordt niet  
gefaciliteerd, uitgezonderd de persoonlijke standaarduitrusting. Daarnaast kan gebruik worden 
gemaakt van werkplekken bij opdrachtgevers.  

• de ARBO regelgeving voor thuiswerkplekken is als niet van toepassing verondersteld en wordt 
er geen rekening gehouden met facilitaire kosten op dit vlak; 

• uitgangspunt is dat opdrachtgevers/eigenaren achter de frontoffice een werkplek voor een 
backofficemedewerker beschikbaar hebben, zodat klantcontacten naadloos in elkaar over 
kunnen lopen. Dit zijn geen vaste gereserveerde plekken, maar medewerkers van de 
Omgevingsdienst kunnen met hun eigen laptop en smartphone zitting nemen achter bureaus 
die op dat moment onbezet zijn; 

• voor het op afstand tussen frontoffice en backoffice kunnen communiceren adviseren wij bij 
de Omgevingsdienst een soort conferenceroom te realiseren waar bijvoorbeeld via Skype met 
elkaar of klanten gecommuniceerd kan worden. Hiermee is in de kosten geen rekening 
gehouden. 
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7 Personeel 

7.1 Sociaal Beleidskader en Sociaal Plan deelnemers 
 

7.1.1 Rechtspositie 
Op basis van artikel 3. Sociaal Beleidskader (SBK) is het uitgangspunt de rechtspositie sector 
gemeenten aan te houden. Dit uitgangspunt wordt in het SBK toegelicht als volgt: de rechtspositie 
van de landelijk grootst leverende sector wordt gevolgd. Naar verwachting is dat op landelijk niveau 
het aantal gemeente ambtenaren uiteindelijk groter zal zijn dan provincie ambtenaren. Verschillen 
in rechtspositie bij overgang van medewerkers naar de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek worden uitgewerkt in het Sociaal Plan van de Omgevingsdienst.  
Het SBK is op het moment dat het Bedrijfsplan worden vastgesteld, nog een concept. De 
onderhandelingen met de vakbonden zijn opgeschort (i.v.m. CAO onderhandelingen) en over dit 
kader zal naar verwachting op korte termijn nog geen overeenstemming worden bereikt. 

7.1.2 Sociaal Plan 
Als uitwerking van het SBK zal er een sociaal plan moeten worden opgesteld dat van toepassing is op 
de nieuw te vormen Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De basis van het Sociaal 
Plan is Mens volgt taak (conform ook het SBK). Het betreft hier de medewerkers uit het primaire 
proces. Hieronder wordt ook begrepen het personeel dat bij de deelnemers is belast met de 
administratieve en juridische ondersteuning van dit primaire proces (juridisch medewerkers en 
procesondersteuners). De latende partijen bepalen welke medewerkers overgaan naar de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Zij zijn taakvolgend en worden derhalve 
ongeselecteerd geplaatst bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Medewerkers die 
overgaan, gaan volledig over, ook als maar een deel van hun taken naar de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek overgaat. 
 
Naast het primaire proces is sprake van  de “Overhead”, bestaande uit  medewerkers voor de 
PIOFACH-taken plus management en secretariaat. Voor de bemensing van de overhead  (exclusief 
directeur) wordt een interne selectieprocedure gevolgd. De latende partijen bepalen welke 
functies/medewerkers voor uitplaatsing bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
voor PIOFACH-taken, management en secretariaat in aanmerking komen. De Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek is verplicht om uit deze medewerkers te kiezen voor de nog 
openstaande vacatures. Er is dan sprake van geselecteerde plaatsing. Deze medewerkers zullen bij 
de overgang ook onder het Sociaal Plan vallen met uitzondering van het hoofdstuk over de 
plaatsingsprocedure. 
Uitzondering hierop is als alle (of het overgrote deel van de) werkzaamheden voor de volle omvang 
van de aanstelling van een medewerker worden overgeheveld naar de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek. Dan is ook iemand in de categorie “overhead” functievolgend.   
 
Het Sociaal Plan wordt bij voorkeur een document met afspraken voor de nieuwe organisatie 
waarbij per latende organisatie een aanhangsel van toepassing wordt waarin de specifieke/lokale 
arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen; afhankelijk van de verschillen uit de 
arbeidsvoorwaardenvergelijking. 
 
Er zal sprake zijn van een ‘sterfhuisconstructie’, uitruil of afkoop. 
In het SBK wordt aanbevolen niet te werken met afbouw c.q. een overgangsregeling. 
Het Sociaal Plan zal in ieder geval een plaatsingsprocedure en flankerend beleid bevatten. 
Het Sociaal Plan wordt ter overeenstemming aangeboden aan het Bijzondere Georganiseerd Overleg 
(BGO). 

7.1.3 Medezeggenschap 
In het proces van inrichting van de Omgevingsdienst komen frequent personele en organisatorische 
aspecten aan de orde. Met het oog op advisering hierover wordt bevorderd dat er door en uit de 
betrokken medezeggenschapsorganen van de deelnemende organisaties een Bijzondere 
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Ondernemingsraad (BOR) wordt ingesteld. De directeur van de toekomstige Omgevingsdienst zal 
optreden als WOR-bestuurder voor de BOR. 
Op het moment dat de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek feitelijk van start gaat, 
zal er een medezeggenschapsorgaan ingesteld moeten worden door de bestuurder conform de 
wettelijke regels (WOR). Op dat moment zal de BOR ophouden te bestaan.  
Voor rechtspositionele/personele gevolgen dient een BGO ingesteld te worden. 
 

7.2 Medewerkers 

7.2.1 Formatie 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wordt bemenst door de medewerkers van de 
deelnemende partijen hierin onder te brengen. Dit geldt met name voor de medewerkers uit het 
primaire proces, inclusief administratieve en juridisch ondersteuning.  
De zogenaamde ondersteuning op het gebied van Personeelszaken, Informatisering, Organisatie, 
Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting (PIOFACH) zal in beginsel worden geleverd 
door de deelnemende partijen.  
 
Het functiegebouw wordt op basis van overgehevelde taken en formatie ingericht met behulp van 
een nog te selecteren functiebeschrijvings- en waarderingssysteem. 
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8 Bedrijfsvoering 

8.1 Eigenaarschap 
De eigenaren van de Omgevingsdienst zijn de oprichters van het Openbaar Lichaam; de 
deelnemende gemeenten en de provincies. De belangrijkste taak in deze rol is het waarborgen van 
instandhouding, continuïteit, stabiliteit en financiering van de Omgevingsdienst. Dit laatste komt 
onder andere tot uitdrukking in een heffing voor de kosten van instandhouding van de 
Omgevingsdienst, die opgenomen wordt in de begroting, en de verantwoordelijkheid voor het 
aanzuiveren van onverhoopte tekorten.  
 
In de begroting van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek worden ook de bijdragen 
voor de uitvoering van de mandaattaken, adviestaken en overige taken opgenomen. De begroting 
van de Omgevingsdienst voor het volgend jaar wordt conform de bepalingen van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen voor 15 juli van het lopend jaar voorgelegd aan de deelnemers. Via 
de dagelijkse besturen krijgen de provinciale staten en de gemeenteraden inzage in de begroting 
van de Omgevingsdienst en de bijdrage die zij aan deze dienst verschuldigd zijn. 
 

8.2 Opdrachtgeverschap / Opdrachtnemerschap 
De gemeenten en de provincies zullen de rol van opdrachtgever gaan vervullen ten aanzien van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De belangrijkste uitgangspunten bij het 
vormgeven van het opdrachtgeverschap zijn: 

a. Invulling op basis van een gelijkwaardige relatie tussen beleid en uitvoering en een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid; 

b. Uitwerking opdrachtgeverschap op basis van typering taken; 
c. Sturen op outcome, afrekenen op output. 

 
In deze rol zijn de partijen verantwoordelijk voor het verlenen van opdrachten aan de 
Omgevingsdienst. Zij zullen kijken of de Omgevingsdienst tegen een goede prijs, kwalitatief goede 
producten levert. Nadrukkelijk gaat het in deze rol over de inhoud van het werk en de ambities die 
afzonderlijke partijen hebben op het gebied van de taken van de Omgevingsdienst. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Overleg en afspraken komen tot stand op basis van een gesprek tussen twee gelijkwaardige 
partijen. Beide partijen zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar op hun eigen rol, maar vullen deze 
in overleg nader in. Dit betekent dat de provincies en de gemeenten voor het opstellen van de 
inhoudelijke beleidskaders gebruik maken van de expertise en ervaring van de Omgevingsdienst en 
deze Omgevingsdienst in overleg treedt met de opdrachtgevers voor een naadloze verbinding tussen 
beleid en uitvoeringspraktijk. 
 
Sturen op outcome, afrekenen op output 
Vanuit het inhoudelijke primaire proces worden outcome doelen geformuleerd (maatschappelijke 
effecten) op basis van de relevante beleidskaders, zoals onder andere Milieubeleidsplannen van 
gemeenten en provincies en diverse convenanten. Deze outcome doelen worden door de provincies 
en gemeenten in samenwerking met de Omgevingsdienst vertaald in output (concrete prestatie) in 
een operationeel uitvoeringsprogramma op basis waarvan kritische prestatie indicatoren 
geformuleerd worden. Vervolgens stelt de Omgevingsdienst in samenwerking met de provincies en 
gemeenten de jaarprogramma’s op in lijn met de uitvoeringprogramma’s. Sturing vindt op zowel 
bedrijfsmatige (P&C) als inhoudelijke voortgang plaats. 
 
De hoe-vraag gaat over de kwaliteit van de uitvoering. De gemeenten en provincies hebben voor de 
uitvoeringskaders diverse nota’s opgesteld, zoals voor vergunningverlening en handhaving de 
regionale handhavingstrategie (sanctie- en gedoogstrategie), de Flevolandse nota toezicht en 
handhaving fysieke leefomgeving 2011-2015, de gemeentelijke meerjaren handhavingsprogramma’s, 
de toezicht en nalevingstrategie, provinciale beleidsregel vergunningverlening, de Bodemvisie enz. 
opgesteld. Deze nota’s vinden hun doorwerking in de jaarprogramma’s van de Omgevingsdienst.  
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Een nadere uitwerking van de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is hieronder 
weergegeven: 
 

Opdrachtgever Opdrachtnemer 
- Formuleert doelen op het niveau van 

outcome en vertaalt deze in samenwerking 
met de Omgevingsdienst naar operationeel 
niveau in uitvoeringskaders, waarbij 
richting wordt gegeven voor het 
jaarprogramma van de Omgevingsdienst 

- Stelt jaarlijks naar aanleiding van de 
conceptbegroting van de Omgevingsdienst 
de financiële bijdrage vast 

- Bepaalt in overleg met de Omgevingsdienst 
welke instrumenten toegepast dienen te 
worden om de doelen te halen en maakt 
hierover concrete, meetbare afspraken 
(output) 

- Keurt het door de Omgevingsdienst, in 
overleg met de opdrachtgever, opgestelde 
jaarprogramma goed en geeft vervolgens 
de opdracht aan de Omgevingsdienst om dit 
programma uit te voeren 

- Beschikt op vaste momenten over 
voortgangsrapportages met betrekking tot 
taken en budget van de Omgevingsdienst  

- Gaat naar aanleiding van de 
voortgangsrapportages op vaste momenten, 
maar ook daarbuiten, het gesprek aan met 
de Omgevingsdienst over de output in 
relatie tot de oorspronkelijk gedachte 
outcome 

- Stuurt bij op outputafspraken indien de 
voortgangsrapportages of overleggen daar 
aanleiding toe geven 

- Verstrekt in voorkomende gevallen 
tussentijdse opdrachten aan de 
Omgevingsdienst op basis van offerte 

- Stemt, waar nodig en zinvol, af met andere 
opdrachtgevers 

- Zet zich in om, vanuit een 
opdrachtgeversrol, opdrachtrealisatie door 
de Omgevingsdienst te vereenvoudigen 

- Stelt jaarlijks tijdig een conceptbegroting 
te beschikking aan de provincies en 
gemeenten ter vaststelling van de 
financiële bijdrage 

- Gaat met de opdrachtgevers in overleg 
over de haalbaarheid vanuit 
uitvoeringsperspectief van de gewenste 
outcome en de vertaling van die outcome 
naar mogelijke output van de 
Omgevingsdienst  

- Stelt in samenwerking met de individuele 
opdrachtgevers een jaarprogramma op, 
gebaseerd op de operationele doelen, 
waarin de taken zijn opgenomen met 
prestaties, producten, eventuele mijlpalen 
en begroting 

- Legt dit jaarprogramma ter goedkeuring 
voor aan de individuele opdrachtgevers 

- Rapporteert op vaste momenten over de 
voortgang met betrekking tot taken en 
budget 

- Gaat gevraagd en ongevraagd het gesprek 
met de opdrachtgevers aan over de 
aansluiting van de output in relatie tot de 
oorspronkelijk gedachte outcome 

- Verstrekt in het kader van tussentijdse 
opdrachten op basis van beschikbare 
capaciteit desgevraagd een offerte aan de 
individuele opdrachtgevers 

 
Vanuit hun verantwoordelijkheden zijn gemeenten en provincies verantwoordelijk voor het 
formuleren de outcome en is de Omgevingsdienst verantwoordelijk voor het realiseren van de 
daarmee samenhangende output.  
Outcome wordt hierbij gedefinieerd als het (maatschappelijk) effect van het beleid. De outcome 
kan niet altijd worden gezien als een eenvoudig effect van een product. Output wordt gedefinieerd 
als de concrete prestaties die geleverd worden om het beleidsdoel te realiseren.  
 
Samenwerking beleid en uitvoering 
De toekomstige Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zal de uitvoeringsorganisatie voor 
gemeenten en provincies zijn op het gebied van milieu en in de toekomst waarschijnlijk ook andere 
taken met betrekking tot de leefomgeving. De ontwikkeling van het beleid is een 
verantwoordelijkheid voor de gemeenten en de provincies, maar zal onlosmakelijk verbonden zijn 
met de praktijk van de uitvoering. Goed beleid (helderheid/duidelijkheid) kan niet ontwikkeld 
worden zonder goede afstemming met de uitvoering en goede betaalbare uitvoering kan niet 
plaatsvinden zonder goed beleid. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zal dus in 
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overleg met gemeenten en provincies mede participeren in het ontwikkelen van beleid en het 
aandragen van beleidsvoorstellen vanuit zijn eigen kennis en kunde. 
 
Gezamenlijk zijn de gemeenten, provincies en Omgevingsdienst dan ook verantwoordelijk voor de 
volledige beleid- en uitvoeringcyclus. Ook wel bekend als de ‘big eight’. In het bovenste gedeelte 
(beleid) hebben gemeenten en provincies  het voortouw en zijn verantwoordelijk, in het onderste 
gedeelte (uitvoering) heeft de Omgevingsdienst  het voortouw en is verantwoordelijk. 
 
De knip tussen gemeenten/provincies en Omgevingsdienst zal niet exact in het midden liggen. De 
Omgevingsdienst zal zelf ook gedeeltelijk beleid ontwikkelen en/of beleidsvoorstellen doen, dit 
vanuit de eigen expertise. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhavingstrategieën. Uiteindelijk zijn de 
gemeenten en provincies degene die het beleid vaststellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Planning en Control 
 
De planning en controlcyclus start jaarlijks in het voorjaar met het vormgeven van een 
uitgangspuntennotitie voor het volgende jaar. In deze uitgangspuntennotitie staan op hoofdlijnen de 
nieuwe (milieu)relevante toekomstige ontwikkelingen vermeld en welke zaken in verband hiermee 
dienen te worden geregeld en/of veranderd. Deze notitie wordt bestuurlijk vastgesteld. Daarnaast 
wordt een voorstel gedaan voor het uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar. Gedeeltelijk 
wordt dit programma vormgegeven door de jaarlijkse cyclus gegenereerd uit het 
inrichtingenbestand, aangevuld met accenten, waaronder branchegerichte thema’s. Dit 
uitvoeringsprogramma wordt in het dagelijks bestuur vastgesteld. 
 
De toekomstige Omgevingsdienst werkt met een uitgebreid productenboek (zie bijlage II voor een 
voorzet hiervan). Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd staan hierin vermeld inclusief de 
bijbehorende kentallen. Een onderscheid wordt gemaakt naar de diverse type taken zoals 
beschreven in hoofdstuk 4. Het productenboek van de OFGV wordt voor de zomer jaarlijks in het 
dagelijks bestuur vastgesteld. 
 
Aan de hand van de uitgangspuntennotitie, het handhavingprogramma, het productenboek, de 
gemeentelijke en de provinciale begrotingen, worden per gemeente en met de provincies afspraken 
gemaakt over het door de Omgevingsdienst uit te voeren jaarprogramma voor het volgend jaar. Dit 
jaarprogramma wordt per college (B&W, GS) vastgesteld. Indien in de loop van het jaar van 
uitvoering blijkt, dat gemeenten of provincies nog extra taken boven het jaarprogramma willen 
afnemen, dan worden extra afspraken gemaakt over de bijbehorende financiering. 
 

Strategisch 
beleidskader

Strategische 
cyclus

Operationele 
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Rapportage 
& Evaluatie
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& Control
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In het jaarprogramma zijn de afspraken tussen de Omgevingsdienst, de gemeenten en provincies 
vastgelegd voor de uitvoerende taken. De gemeenten en provincies hebben een vast aanspreekpunt 
binnen de Omgevingsdienst (accountmanager). 
 
De voortgang wordt elke drie maanden cijfermatig gerapporteerd, waarbij 2 keer per jaar tevens 
een inhoudelijke toelichting wordt gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast vindt 
regelmatig overleg plaats over de voortgang, lopende zaken en/of ontwikkelingen tussen de 
Omgevingsdienst, de betreffende gemeente en de provincies.  
Indien de halfjaarrapportage daar aanleiding voor geeft is het mogelijk om in gezamenlijk overleg 
door aanpassing binnen het jaarprogramma onder-/overbesteding van bepaalde werkzaamheden te 
compenseren met andere werkzaamheden. 
 
Tevens worden de rapportages intern gebruikt om zo nodig de uitvoering van werkzaamheden bij te 
sturen. Dit kan zowel gebeuren per taakveld als per afnemer van deze werkzaamheden. Blijft een 
gemeente/provincie of een taakveld achter in de uitvoering, dan zal de daaropvolgende periode 
hier meer inzet worden gepleegd. 
 
Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst dat de taken worden uitgevoerd. 
Ook de gemeenten en de provincies zijn, als opdrachtgevende deelnemer, mede verantwoordelijk 
dat afgesproken werkzaamheden ook daadwerkelijk worden afgenomen en dat informatie tijdig is 
aangeleverd. 
 
De uiteindelijke jaarrapportage geeft, zowel cijfermatig als beschrijvend, een gedetailleerd beeld 
van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze jaarrapportage wordt aangeboden aan de colleges, welke 
deze rapportage weer door kan sturen richting hun gemeenteraden of Provinciale Staten. 
 

8.4 PIOFACH 
 
De keuze voor ‘zelf doen’ of ‘laten doen’ kan per taak (of groep van taken) verschillen en is sterk 
afhankelijk van het type en de omvang van de betreffende ondersteunende taak. Bij de keus van 
uitbesteding dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de aangeleverde medewerkers 
met PIOFACH taken vanuit de deelnemers. Daarnaast wordt de keus gemaakt aan de hand van de 
volgende criteria: 
 
Verwevenheid met het primaire proces. Taken waarvoor geldt dat deze nauw verweven zijn met 
het primaire proces en kennis van dat primaire proces en directe en korte communicatielijnen 
noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het primair proces worden door de Omgevingsdienst 
in eigen beheer georganiseerd en uitgevoerd.  
 
Kwetsbaarheid, continuïteit en efficiëntie. Waar de schaal van de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek te klein is om continuïteit en efficiëntie in de taakuitvoering te borgen en 
kwetsbaarheid te voorkomen, worden diensten ingekocht bij derden. 
 
Expertise op vakgebied, kwaliteit en het beschikken over een professionele ‘thuisbasis’. Waar 
samenwerking met vakgenoten kwaliteit oplevert en het medewerkers voordelen biedt in hun eigen 
ontwikkeling, terwijl die vakgenoten niet in de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
zitten (eenmansfuncties), worden deze ondergebracht/afgenomen van derden, bijvoorbeeld bij één 
van de deelnemers in de Omgevingsdienst of bij een marktpartij. In hoeverre gekozen zal worden 
voor uitbesteding aan derden hangt in ieder geval af van: 

1. Het waar wenselijk kunnen aanbieden van feitelijke dienstverlening op locatie (dat wil 
zeggen: in huis bij de Omgevingsdienst); 

2. Het maken van duidelijke afspraken over geldende prestatie-indicatoren, waaronder die 
met betrekking tot kwaliteit en snelheid van handelen; 

3. De kosten. 
 
Hierna zijn de voorkeuren aangegeven voor het zelf uitvoeren van ondersteunende taken of het 
uitbesteden daarvan. In de kwartiermakersfase zullen de voorkeuren nader worden onderzocht op 
haalbaarheid en wenselijkheid. 
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Ondersteunende taak Zelf doen 

(Omgevingsdienst) 
Laten doen 
(Inkoop bij derden) 

Management V  
Secretariaat V  

Financiën 
Financiële beleidsontwikkeling V  
Financiële administratie, uitvoering  V 
Accountant  V 
Financieel advies - structureel V  
Financieel advies – incidenteel/ projectmatig  V 
Planning & Control V  
Interne controle en AO V  
Interne auditing  V 

Juridische zaken (niet behorend tot primair proces) 
Juridisch beleid en kaderstelling  V 
Rechtsbescherming  V 
Juridisch advies  V 

Personeel & Organisatie 
P&O-regie V  
Personeelsadministratie  V 
Salarisadministratie  V 
HR-advies  V 
HR-beleid  V 
Loopbaanbegeleiding  V 
Arbeidsmarktcommunicatie  V 
Preventie en re-integratie  V 
Organisatiebeleid- en advies  V 

Facilitaire zaken 
Inkoop – operationeel V  
Aanbesteding – tactisch  V 
Post en archief V  
Repro  V 
Catering  V 
Veiligheid/ bewaking  V 
Huisvesting/ vastgoed – onderhoud  V 

Communicatie 
Project- en beleidscommunicatie – uitvoering V  
Bestuurs- en concerncommunicatie – 
uitvoering  V  

Website hosting  V 
Voorlichting V  

Informatisering & Automatisering 
Informatiebeleid- en regie V  
ICT-beheer V  
Technisch applicatiebeheer  V 
Servicedesk  V 
Netwerkbeheer  V 
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9 Informatievoorziening 

9.1 De informatievoorziening van de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

In deze paragraaf wordt specifiek aandacht besteed aan de consequenties van de vorming van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voor de informatievoorziening binnen deze 
organisatie en de daaraan gerelateerde incidentele projectmatige- en structurele exploitatiekosten. 
 
Er zijn een aantal uitgangspunten waar rekening mee gehouden moet worden, te weten: 

• de Omgevingsdienst staat op eigen benen en is selfsupporting; ze wil dan ook niet 
afhankelijk zijn van de leverende partijen; 

• er wordt volledig digitaal gewerkt door de medewerkers; 
• Het nieuwe werken is de basis; 
• de Omgevingsdienst voorziet zichzelf van een eigen informatievoorziening (hardware, 

software en gegevens); 
• de Omgevingsdienst heeft een eigen digitaal archief en dient dit zelf te beheren. 

De uitwerking van deze punten komt aan de orde in deze paragraaf. 
 
De informatievoorziening is in drie componenten uitgewerkt: 

a. infrastructuur 
b. primaire proces 
c. overhead functies 

9.1.1 Infrastructuur 
Om alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de Omgevingsdienst efficiënt te ondersteunen in 
hun werkprocessen is een basiswerkplek een vereiste. Veel van de applicaties die de primaire 
processen ondersteunen, zijn geïnstalleerd op een centrale plek/computersystemen (servers). Al 
deze systemen zijn met elkaar verbonden middels een beveiligd intern netwerk waarop tevens 
randapparatuur is aangesloten. Het netwerk zorgt tevens voor de informatieuitwisseling (middels 
vastgestelde koppelvlakken) intern binnen de Omgevingsdienst en van en naar externe partijen. Alle 
informatie van de Omgevingsdienst wordt bewaard in een eigen, zeer robuuste opslagvoorziening. 
 
Onderstaande figuur geeft bovenstaande onderdelen weer. 

Infrastructuur
Primaire processen

Overhead
(besturing en ondersteuning)

Werkplekken Netwerk Servers Randapparatuur

 
 
Werkplekken 
Het uitgangspunt is dat alle medewerkers een persoonlijke standaard uitrusting (PSU) krijgen 
waarmee ze tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. De PSU bestaat uit een laptop met 
accessoires en een smartphone. In verband met "Het nieuwe werken" is in de begroting een beperkt  
(UITLEG WENSELIJK) ICT-budget opgenomen om het digitale werken zo optimaal mogelijk in te 
richten. De fysieke werkplekken op kantoor worden ingericht als flexwerkplek en zijn voorzien van 
een dockingstation voor laptops waar een externe monitor, toetsenbord en muis op aangesloten is.  
 
Servers en opslag 
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De gehele functionaliteit die op de werkplekken beschikbaar wordt gesteld aan de gebruikers wordt 
geleverd vanuit de centrale computerruimte, welke bestaat uit: 
• een serverpark voor het ondersteunen van virtuele werkplekken volgens het server based 

computing (SBC) concept. Een medewerker kan zodoende op een externe locatie via een 
beveiligde verbinding inloggen en gebruik maken van de ‘eigen’ werkomgeving; 

• een serverpark die de basis IT infrastructuur én de applicaties beschikbaar maakt voor de 
gebruikers. Het uitgangspunt is 100% virtualisatie waarmee optimale flexibiliteit en 
schaalbaarheid wordt gerealiseerd; 

• een eigen opslagvoorziening. Deze voorziening is beveiligd en heeft hoge beschikbaarheidseisen. 
 
Aangezien de continuïteitseisen aan de informatievoorziening van de Omgevingsdienst niet hoog 
zijn, wordt er alleen een backupvoorziening1 en een beperkte noodstroomvoorziening2 geplaatst.  
 
Netwerk 
Alle werkplekken op het kantoor worden voorzien van een vaste aansluiting, maar ook is er een 
draadloos netwerk beschikbaar. Het netwerk wordt optimaal beveiligd voor toegang van buitenaf. 
Voor de telefonie worden de smartphones gekoppeld aan een telefooncentrale die zorgt voor een 
koppeling met een vast nummer en functionaliteiten biedt als groepsnummers, doorschakeling etc. 
 
Randapparatuur 
Op het netwerk is diverse randapparatuur aangesloten zoals multifunctionals voor het printen, 
scannen, kopiëren en faxen. 

9.1.2 Primaire proces 
De deelnemende gemeenten en de provincies zetten momenteel andere applicaties in om de 
betreffende primaire processen te ondersteunen. (let op dat dit wel aansluiting krijgt op nieuw 
OFGV systeem) De keuze welke applicatie invulling gaat geven aan de diverse functionaliteiten 
binnen de Omgevingsdienst, dient in een zo vroeg mogelijk stadium na besluitvorming over vorming 
van de Omgevingsdienst gemaakt te worden. Dit in verband met de doorlooptijd voor eventuele 
(Europese) aanbestedingen, de tijd die nodig is voor de inrichting van deze applicaties en het 
trainen en begeleiden van gebruikers in deze applicaties. Tevens is van belang om in de 
kwartiermakersfase bij elk onderdeel een keuze te maken voor ‘zelf doen’ of ‘laten doen’3. 
 
Om het primaire proces te ondersteunen, is op hoofdlijnen een vijftal functionaliteiten te 
onderkennen. Deze komen in de praktijk onder diverse begrippen voor. In deze uitwerking wordt 
uitgegaan van: 

a. Procesmanagement (ook wel: business process management, werkstroombesturing, 
workflowmanagement of procesbesturing): 
Deze functionaliteit omvat het gecontroleerd, geautoriseerd en geautomatiseerd 
aansturen en uitvoeren van werkprocessen. In de markt zijn hiervoor aparte applicaties te 
verkrijgen maar combinaties met andersoortige pakketten (zoals een vergunningensysteem 
of documentair informatiesysteem) komt ook voor; 

b. Vakapplicaties (ook wel: materiesystemen): 
Deze applicaties worden door specialisten gebruikt ter ondersteuning van het proces en 
bevat informatie ten behoeve van specifieke werkzaamheden. Voorbeelden zijn: 
vergunningverlening, geluidmetingen of hydrologische rekenmodellen; 

c. Documentmanagement & archief: 
Dit omvat het bewaren en rubriceren van allerlei soorten documenten (rapporten, mail, 
afbeeldingen etc.). Deze documenten dienen op een bepaald moment overgezet te worden 
naar een afgezonderd (niet wijzigbaar) archief; 

d. GIS = Geografisch Informatie Systeem (ook wel: cartografie, geo of CAD): 
Deze functionaliteit omvat de visualisatie en het gebruik van (ruimtelijke) gegevens over 
geografische objecten. De Omgevingsdienst beheert en bewerkt deze gegevens niet. Het 
betreft veelal kaartmateriaal; 

                                                 
1 Borging verlies van informatie maximaal 1 dag. 
2 In geval van een stroomuitval kunnen de voorzieningen gecontroleerd uitgezet worden. 
3 Voor de bijbehorende criteria en een voorstel, zie de desbetreffende paragraaf PIOFACH. 
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e. Regels & voorschriften (ook wel: kennisbank): 
Dit omvat het kunnen raadplegen en gebruiken van door de Omgevingsdienst te hanteren 
regelgeving , procedures en voorschriften. De geraadpleegde onderdelen kunnen 
overgenomen worden als tekstvoorstellen in uit te brengen adviezen. 

 

Infrastructuur

Primaire processen Overhead
(besturing en ondersteuning)

Proces
Management

Document
management

& archief

GIS

Vak
applicaties

Regels &
voorschriften

 
 
Er wordt vanuit gegaan dat binnen de Omgevingsdienst voor al deze functionaliteiten één of 
meerdere voorzieningen (hierna te noemen als applicaties) aanwezig zijn. 
 
Applicaties/proces 
De benodigde applicaties zijn zoveel mogelijk webbased. 
De Omgevingsdienst zorgt voor een centrale intake van elk klantcontact zoals telefonisch verzoek, 
email, vergunningaanvraag of controle. (Hoe verhoudt zich dat met de frontoffice/intake) Deze 
intakefunctie wordt geautomatiseerd ondersteund. 
 
Dossiers 
Voor de start van de Omgevingsdienst op 1 januari 2013 dienen alle lopende dossiers door de 
leverende partijen (gemeenten en provincies) digitaal te zijn gemaakt en overgedragen te zijn aan 
de Omgevingsdienst. 
Na de start van de Omgevingsdienst vindt er bij de Omgevingsdienst digitale dossiervorming plaats. 
Indien er een oud dossier nodig is voor het uitvoeren van de werkprocessen van de Omgevingsdienst 
(bijvoorbeeld voor handhaving), dient dit oude dossier digitaal te worden gemaakt en aangeleverd 
te worden door de desbetreffende partij (gemeente/provincies). 
Omdat er digitaal wordt gewerkt, kent de Omgevingsdienst geen ruimte voor papieren dossiers. 
 
Informatie(uitwisseling) 
De Omgevingsdienst heeft een eigen gegevenshuishouding waarbij landelijke basisregistraties zoals 
BRP (basisregistratie personen), NHR (nieuw handelsregister; pas in 2014 operationeel) en BAG 
(basisregistratie adressen en gebouwen) aangehaakt/gekoppeld (eventueel via abonnementen) zijn. 
De uitwisseling binnen de e-overheid vindt plaats op basis van onderstaande bouwstenen (Bron: 
NORA: Nederlandse Overheids Referentie Architectuur).  
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Koppelingen met diverse partijen (bijvoorbeeld gemeenten of openbaar ministerie) zijn gebaseerd 
op gangbare standaarden als XML, StUF 4 en PDF-A. 
De medewerker van de Omgevingsdienst dient bij de uitvoering van zijn werkzaamheden over de 
juiste informatie te kunnen beschikken. Hiervoor geldt dat: 

• de informatie digitaal is; 
• de aanlevering van de benodigde informatie: 

o vindt door de Omgevingsdienst zelf plaats (omdat deze bij de 
Omgevingsdienst voorhanden is), en/of; 

o wordt door de opdrachtgevende partij verricht. Uitgangspunt is dat dit 
direct bij de opdracht plaats vindt; anders zal om de informatie worden 
verzocht. In het geval de opdrachtgevende partij een papieren dossier heeft 
zal dit door deze partij eerst digitaal gemaakt moeten worden voordat het 
wordt aangeleverd aan de Omgevingsdienst. 

Koppelingen worden zodanig ingericht dat de opdrachtgevende partijen in staat zijn om de 
voortgang van een opdracht (middels de status van een zaakdossier) te kunnen volgen. 
De Omgevingsdienst sluit aan op het landelijke omgevingsloket online (OLO). 
Voor de uitwisseling met de ketenpartners Politie en Openbaar Ministerie wordt op termijn 
aangesloten bij het landelijke project Inspectieview. 
 
Archivering 
Het digitale archief is onderdeel van een hiervoor gecertificeerd Document Management Systeem 
(DMS). Het archief is min of meer als module (RMA) afgezonderd en niet wijzigbaar. Er dient een 
goede ordeningsstructuur aanwezig te zijn; bijvoorbeeld middels een Document Structuur Plan 
(DSP). De Omgevingsdienst dient voor haar eigen archief één toekomstige archiefbewaarplaats te 
regelen. Op te stellen beheersregels dienen er voor te zorgen dat taken en verantwoordelijkheden 
op gebied van de archiefverordening en Informatiebeheer zijn geregeld. Archivering dient natuurlijk 
rekening te houden met veranderende wet- en regelgeving. Voor details over bovenstaande tekst, 
wordt tevens verwezen naar artikel 32 in de “Gemeenschappelijke Regeling”. 

                                                 
4 Momenteel versie 3.01 
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9.1.3.Overhead functies 
Onder overhead functies vallen twee soorten, te weten besturingsfuncties en 
ondersteuningsfuncties. Met besturingsfuncties wordt bedoeld management, sturing, control terwijl 
met ondersteuningsfuncties zaken worden bedoeld als personeel, organisatie, ICT, financiën, 
communicatie e.d. (PIOFACH). Bij de uitvoering van deze functies kan gebruik worden gemaakt van 
applicaties. De functies waarvan te verwachten valt dat een aantal applicaties ingezet kunnen 
worden zijn: 

a. Managementinformatie 
b. Communicatie management 
c. Personeel & organisatie 
d. Financieel management 
e. Kantoorautomatisering 
f. Facility management 

 

Infrastructuur

Primaire processen Overhead
(besturing en ondersteuning)

Communicatie
management

Personeel
& organisatie

Kantoor
automatisering

Management
informatie

Financieel
management

Facility
management

 
 
Voor medewerkers is een helpdesk beschikbaar die ruime openingtijden kent. Gebruikersvragen 
worden belegd bij een functioneel applicatiebeheer. Uitgangspunt is dat deze in huis is. Voor het 
verdere dient uitgezocht te worden of deze functie extern belegd/ingekocht kan worden. 
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9.2 Kosten 
Bij het bepalen van de kosten is de afweging tussen ‘zelf doen’ of ‘laten doen’ bepalend. Hierin is 
de keuze gemaakt om de informatievoorziening te laten doen. Deze keuze wordt ingegeven door: 

• kleine omvang van specialistische functies (kwetsbaar, continuïteit); 
• toenemende complexiteit van systemen en koppelingen; 
• de gewenste beschikbaarheid van systemen (24/7); 
• de kosten. 

 
Eenmalige projectkosten informatievoorziening 

Werkzaamheden inrichten en configureren  
- Primaire processen  €      276.900,00  
- Overhead  €        64.800,00  
- Infrastructuur  €        35.100,00  

 
Conversie  €      168.000,00  

 
Totale eenmalige projectkosten  €      544.800,00  

 
 

Investeringen informatievoorziening  

Aanschaf licenties software+hardware  
- Primaire processen  €      232.100,00  
- Overhead  €        12.500,00  
- Infrastructuur  €      216.000,00  

 
Totale investeringen  €      460.600,00  

 
 

Jaarlijkse exploitatiekosten informatievoorziening 

Exploitatiekosten primaire processen  
Onderhoud, licenties e.d.  €        99.000,00  
Afschrijvingen  €        58.100,00  

 
Exploitatiekosten overhead  
Onderhoud, licenties e.d.  €      163.700,00  
Afschrijvingen  €          2.900,00  

 
Exploitatiekosten infrastructuur  
Onderhoud, licenties e.d.  €      222.000,00  
Afschrijvingen  €        64.100,00  

 
Totale exploitatiekosten  €      609.800,00  
 
NB: 
Deelnemers wordt geadviseerd over te gaan op het digitaal maken van eventueel nog aanwezige 
papieren dossiers. De omzetting en de daarmee gepaard gaande kosten zijn niet meegenomen in 
bovenstaande begroting. 
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10   Financiële businesscase 
 
 
De kern van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV) wordt gevormd door de 
taken die de gemeenten (Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, 
Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdemeren en Zeewolde) en de provincies 
(Flevoland en Noord-Holland) inbrengen en de formatie die daarmee gepaard gaat. Gemeenten 
hebben op basis van de bestuurlijke overeenkomst tussen de VNG en het IPO een pakketkeuze 
samengesteld dat zij willen onderbrengen in de OFGV. In het uitwerken van de taken en formatie is 
uitgegaan van de gemaakte pakketkeuzen door de deelnemende partijen en is vervolgens de 
formatie opgeteld die op dit moment gemoeid is met de taakuitvoering binnen dat pakket. De OFGV 
begint dus als optelsom van alle afzonderlijke taken en formaties van haar deelnemers.  
 
Als we kijken naar wat er nu is aan formatie, dan bestaan er verschillen tussen de deelnemende 
partijen. De ene partij heeft relatief meer formatie voor hetzelfde takenpakket als de andere. Voor 
de start van de OFGV maakt dat niet uit als maar duidelijk is dat elke organisatie terugkrijgt wat zij 
inbrengt. Zo zullen de deelnemers aan de OFGV betalen op basis van de huidige begroting. Op 
termijn is het wenselijk dat er een uniforme ambitie komt: dat wil zeggen dat aan de hand van een 
objectieve norm wordt bepaald hoeveel formatie er per gemeente nodig is gegeven de taakomvang 
en opgave die er ligt.  
 
Ook is een exploitatiebegroting gemaakt van de structurele kosten van de OFGV. De 
exploitatiebegroting geeft aan wat er nodig is om de OFGV bedrijfsmatig te organiseren. Deze 
benodigde kosten dienen te worden vergeleken met de nu beschikbare budgetten voor de huidige 
taakuitvoering, inclusief overheadkosten. Het peiljaar voor de begroting is 2011, een eventuele 
prijscompensatie is opgenomen in de begroting. De vergelijking wat nodig is versus de beschikbare 
budgetten is nodig ter ondersteuning van de besluitvorming.  
 
De Omgevingsdienst krijgt de opdracht om de overhead te beperken tot 24% vanaf de start. 
Daarnaast krijgt de OFGV een taakstelling voor 5% kostenreductie te realiseren binnen 5 jaar. Uit de 
efficiencymaatregelen worden de opstartkosten betaald. 
 
Gedurende de startfase heeft de OFGV de gelegenheid om ervaringscijfers op te bouwen en tot een 
gedegen model van kostentoerekening te komen. Het doel is dat de OFGV op termijn zoveel als 
mogelijk op basis van geleverde prestaties en producten wordt gefinancierd.  
Uitgangspunt hierbij is dat na maximaal 3 jaar met een kostprijsmodel wordt gewerkt. 
 
Komende bezuinigingen vanuit de rijksoverheid die impact hebben op het Gemeentefonds of 
Provinciefonds evenals wijzigingen ten aanzien van het bevoegd gezag kunnen verandering brengen 
ten aanzien van onderstaande uitgangspunten. Wijziging van het bevoegd gezag resulteert slechts in 
een verschuiving tussen Gemeente- en Provinciefonds en dus in de verhouding tussen de inbreng van 
deelnemers. Wanneer echter sprake is van bezuinigingen en de OFGV een taakstelling wordt 
opgelegd, heeft dit consequenties voor de duur van de terugverdientijd (loopt op) en het op niveau 
brengen van de financiële positie. Op het moment dat een dergelijke bezuiniging van rijkswege zich 
voordoet en de omvang concreet is, zal moeten worden bezien wat de financiële consequenties voor 
de OFGV zijn. 
 

10.1 Het takenpakket van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek 

De deelnemende partijen brengen minimaal het basistakenpakket uit de ‘package deal’ onder bij de 
te vormen OFGV, met behoud van haar eigen bevoegdheden. De basis van de uitvoeringsdienst zijn 
uitvoeringstaken op het gebied van milieu. Een aantal partijen koos er voor om een breder 
takenpakket meteen bij de start in te brengen. Inbrengen van extra taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving past in het toekomstperspectief van de 
uitvoeringsdienst.  
Bij het later toetreden van een nieuwe deelnemer of een forse uitbreiding van taken van een van de 
huidige deelnemers zullen in overleg entreekosten in rekening worden gebracht. 
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10.2 Indicatieve formatie van de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek 

 
De formatie van de OFGV vormt een belangrijke basis voor de uitwerking van diverse aspecten van 
het bedrijfsplan. De formatie in omvang en samenstelling wordt als input gebruikt voor: 
a. Het bepalen van de omvang van de OFGV; 
b. De omvang van de overhead (wat is er als ondersteuning nodig); 
c. Het berekenen van de kosten van de OFGV (salaris, voorzieningen, huisvesting etc.). 
 
Aan de hand van de beschikbare formatie per deelnemer is een totaal beschikbare formatie 
bepaald, waarbij iedere deelnemer de beschikbare formatie inbrengt. 
 
Het bestuurlijk overleg van de OFGV heeft als bepalende randvoorwaarde voor de vorming van de 
OFGV meegegeven dat dit budgetneutraal moet plaatsvinden. Hierbij moet wel rekening worden 
gehouden met het gegeven dat de desintegratiekosten die ontstaan in de latende organisatie door 
iedere deelnemende partij zelf opgelost/gefinancierd dient te worden.  
 
Het bepalen van de formatie aan de hand van het bovenvermelde takenpakketten is dus gedaan op 
grond van de beschikbare formatie5 binnen de verschillende organisaties. Dat betekent dat er wordt 
gebundeld wat er is.  
 
Om de omvang van de formatie te bepalen is een aantal stappen doorlopen: 
a. De kern van de formatie wordt bepaald door de primaire taken die de OFGV gaat uitvoeren voor 

gemeente en provincie als ook de beschikbare formatie om deze taken uit te voeren; 
b. Per gemeente en provincie is een inventarisatie uitgevoerd om de beschikbare formatie in beeld 

te brengen. Omdat niet alle gemeenten de overheadformatie separaat kunnen benoemen, wordt 
de kern van de formatie bepaald door de opgegeven primaire formatie; 

c. Over de omvang van de primaire organisatie die met voorgaande stappen is bepaald, is een 
percentage van 24% voor de overhead (zoals management, secretarieel, control, financieel, 
kwaliteit, personeel, ICT) opgenomen. Hierbij gaat het om het percentage overhead op de 
totale formatie. 

 
De formatie die met genoemde stappen is bepaald heeft zowel betrekking op de 
milieuvergunningverlening, milieutoezicht en handhaving als ook op de overige taken die bij de 
OFGV worden ondergebracht. Te denken valt aan wettelijke taken op het gebied van bodem6, 
geluid, lucht en externe veiligheid. Ook specialistische ondersteuning van de taakuitvoering door de 
OFGV of het inbrengen van specialistische kennis bij gemeenten, bijvoorbeeld ten behoeve van de 
frontoffice (loketfunctie) werkzaamheden, maken deel uit van de formatie. De mate waarin 
gemeenten deze activiteiten bij de OFGV willen onderbrengen verschilt per deelnemer.  
 
Aan de hand van de hiervoor beschreven processen is de formatie voor de OFGV in beeld gebracht. 
Deze ziet er als volgt uit gebaseerd op peildatum 01-01-2011. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
5 Uitgegaan is van de situatie per 1 januari 2011, waarbij de beschikbare formatie bestaat uit de bezetting 

inclusief eventuele vacatures.  
2 De provincie Flevoland zal per 1 januari 2014  1,4 fte minder inbrengen i.v.m. het eindigen van de  
bodemsaneringen van overheidswege.  
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Aanwezig primaire taak
Almere 7,81                            
Lelystad 7,05                            
Zeewolde 5,26                            
Provincie Flevoland 39,15                          
Urk 2,50                            
Dronten 5,71                            
Noordoostpolder 3,28                            
Noord Holland 4,28                            
Muiden 1,50                            
Bussum 3,25                            
Naarden 1,90                            
Hilversum 2,60                            
Weesp 4,28                            
Huizen 0,50                            
Wijdemeren 2,92                            
Blaricum/Laren 1,25                            
Subtotaal 93,24

Aanwezig milieusamenwerking (MSF)
Almere
Lelystad 5,00
Zeewolde 1,20
Provincie Flevoland
Urk 0,62
Dronten 
Noordoostpolder 2,03
Subtotaal 8,85

Aanwezig Servicepunt Handhaving (SepH)
Almere 0,24
Lelystad 0,15
Zeewolde 0,03
Provincie Flevoland 0,79
Provincie Flevoland vuurwerkcoordinatie 0,29
Urk 0,04
Dronten 0,07
Noordoostpolder 0,10
Subtotaal 1,71

Aanwezig Handhavingscoördinatie G&V
Muiden 0,01
Bussum 0,07
Naarden 0,04
Hilversum 0,17
Weesp 0,04
Huizen 0,09
Wijdemeren 0,05
Blaricum/Laren 0,04
Subtotaal 0,50

Totaal directe fte 104,30

Opslag management, secretariaten en 
bedrijfsvoeringsfuncties 24% over directe fte 33,38

Totaal aantal fte 138

Totaal aantal fte Omgevingsdienst Flevoland
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In de exploitatie van het bedrijfsplan is de formatie nu vastgezet op 138 fte.  
 

10.3 Overige aspecten inzake de formatie van de Omgevingsdienst 
 
Omdat de formatie van de OFGV wordt gebundeld vanuit de beschikbare formatie van partijen geldt 
bij de uitvoering door de OFGV vanaf 1 januari 2013 dat de omvang van de taakuitvoering door de 
OFGV voor partijen plaatsvindt naar rato waarvan zij formatie hebben ingebracht. De ingebrachte 
formatie wordt vertaald naar productieafspraken per jaar per organisatie. Dit is om te voorkomen 
dat organisaties relatief meer of minder productie krijgen dan dat zij op basis van hun inbreng recht 
hebben. Zoals hierboven aangegeven zal in de loop van de tijd de productie worden aangepast op 
het moment dat er een gezamenlijk ambitieniveau is bepaald.  
De individuele organisaties blijven te allen tijde verantwoordelijk voor (de omvang van) hun eigen 
ambitieniveau en de daarbij behorende formatie. De OFGV wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de geleverde uren en productie.  
 
Afgesproken is de formatie te baseren op de situatie anno 1 januari 2011. Mutaties in de 
beschikbare formatie na die peildatum zijn niet opgenomen. 

10.4 Een scherpe en realistische exploitatiebegroting voor 2013 en 
verder 

 
Voor de exploitatie van de OFGV is een realistische, maar zo scherp mogelijke begroting gemaakt 
die neerkomt op € 11.409.400 op jaarbasis exclusief de directe productiekosten. De posten ICT en 
huisvesting zullen later in het traject nog nader worden uitgewerkt met de werkgroepen huisvesting 
en ICT. De post vorming reserves staat momenteel nog op pm, deze post zal later in het traject 
verder worden uitgewerkt aan de hand van de nota’s reserves en voorzieningen. Het is de insteek 
geweest om de exploitatie van de dienst lager te laten zijn dan som van de huidige budgetten in de 
huidige begrotingen, dit door vooral een scherpere overheadmarge te hanteren dan die in de 
huidige organisaties bestaat. 
 
De exploitatie is verder opgezet op basis van de bestaande begrotingsgegevens van de deelnemers 
en op basis van ervaringscijfers elders.   
 
Meer concreet zijn bij de exploitatiebegroting de volgende aannames gehanteerd:  
a. Het aantal in te brengen medewerkers is formatieneutraal voor de primaire taken, dat wil 

zeggen dat voor de uitvoering door de OFGV van de primaire taken per deelnemer het aantal fte 
wordt ingebracht dat ook in de huidige situatie deze taken uitvoert; 

b. Voor de overheadtaken wordt uitgegaan van een afgesproken percentage over de hele formatie 
van 24% bij aanvang van de OFGV. Voor de personeelslasten wordt uitgegaan van een gemiddeld 
kostprijstarief per fte (€ 62.000) uitgaande van een gemiddelde zwaarte van het totaal aan 
functies. Het huidige gemiddelde salaris primair proces per fte ligt voor de deelnemende 
partijen op € 59.887. Dit is exclusief het salaris van de directeur en het ondersteunend 
personeel. Het gemiddeld kostprijstarief per fte is daardoor vastgesteld op € 62.000; 

c. De overige lasten zoals huisvesting, wagenpark en ICT worden berekend op basis van een 
gangbaar voorzieningen- en middelenniveau; 

d. Directe kosten zijn gebaseerd op productenramingen van inbrengende huidige partners, evenals 
de bijbehorende baten. In deze exploitatiebegroting betreft het vooralsnog alleen de lasten en 
baten van de Provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Naarden. Deze productiekosten 
zijn verder niet meegenomen in de berekeningen.  

 
Verder is er gekozen voor een post onvoorzien in de begroting van 10%. Deze post is zo opgenomen, 
omdat er een onzekerheid zit in de kosten van de exploitatie van de ICT systemen en omdat we het 
goed achten dat de dienst een klein werkkapitaal heeft om naar eigen inzicht kleine investeringen 
te doen en niet voor elk bedrag alle deelnemers langs hoeft.  
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10.5 Verdeling van de kosten over de deelnemers  
 
In de versie van het Bedrijfsplan waarin de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde en de 
Provincie Flevoland deelnemen, is de verdeling van de kosten (voor zowel de projectbegroting als 
de exploitatiebegroting) gebaseerd op de huidige begrotingen van de deelnemers – zowel kosten van 
direct personeel als personele en materiële overhead.  
 
Net als bij de toetreding van de drie gemeenten Urk, Dronten en Noordoostpolder is ook bij de 
toetreding van Gooi & Vecht gekozen voor de methodiek waarin de bijdrage van de vier “oude” 
partijen gelijk blijft en de latere toetreders de aanvullende kosten voor hun rekening nemen. Van 
de vier “oude” partijen is de bijdrage van Zeewolde € 5.000 hoger geworden doordat er extra 
directe kosten zijn ingebracht. 
 
Dit leidt tot de volgende verdeling van de exploitatiebegroting over de deelnemers: 
ODF Kosten obv huidige begroting Huidige kosten verschil 2013 tov 

explotatie 
ODF kosten 2013 % in ODF

Almere 923.488€                            39.606‐€                      883.882€                    7,75%
Lelystad 1.196.677€                        51.323‐€                      1.145.354€                 10,04%
Zeewolde 684.585€                            29.146‐€                      655.439€                    5,74%
Provincie Flevoland 5.213.940€                        223.615‐€                    4.990.325€                 43,74%
Urk 318.877€                            3.927‐€                        314.950€                    2,76%
Dronten 575.415€                            7.087‐€                        568.328€                    4,98%
Noordoostpolder 498.981€                            6.145‐€                        492.836€                    4,32%
Noord Holland 404.796€                            4.985‐€                        399.811€                    3,50%
Muiden 127.470€                            1.570‐€                        125.900€                    1,10%
Bussum 328.305€                            4.043‐€                        324.261€                    2,84%
Naarden 254.369€                            3.133‐€                        251.236€                    2,20%
Hilversum 280.798€                            3.458‐€                        277.340€                    2,43%
Weesp 428.534€                            5.278‐€                        423.256€                    3,71%
Huizen 64.002€                              788‐€                            63.213€                       0,55%
Wijdemeren 340.757€                            4.197‐€                        336.560€                    2,95%
Blaricum/Laren 158.663€                            1.954‐€                        156.709€                    1,37%
Totaal 11.799.656€                      390.256‐€                    11.409.400€               100,00%  
 

10.6 De projectbegroting voor 2012 
Voor het neerzetten van de OFGV moet een eenmalige investering worden gedaan, die vanwege de 
eis van budgettair neutraal zal moeten worden terugverdiend. Deze eenmalige investering is de 
projectbegroting  genoemd (zie bijlage IV). De omvang van de projectbegroting is € 1.400.500. Voor 
de realisatie van de OFGV wordt € 280.000 door het Ministerie bijgedragen, hierdoor komen de 
totale kosten van de projectbegroting op € 1.120.500. De kosten voor de projectorganisatie kunnen 
lager uitvallen indien de deelnemende partijen een deel van de opstartkosten in uren bijdragen.  
 
De totale omvang van de eenmalige kosten is gebaseerd op een aantal aannames en ervaringen bij 
andere milieu- en omgevingsdiensten, zoals Omgevingsdienst Haaglanden. Daarbij is wel rekening 
gehouden met de schaal en omvang van de OFGV.  
 
Belangrijk is te vermelden dat de inbreng van de bijdrage aan de opstartkosten in zijn geheel zal 
worden terugverdiend door de OFGV. Jaarlijks zal naar rato van onderstaande percentages het 
inverdiende budget (zie ook paragraaf 1.7) terug worden gestort aan de verschillende deelnemers. 
In het derde jaar is de totale voorinvestering aan opstartkosten terugbetaald aan alle deelnemende 
partijen.  
 
Op grond van de bovenbeschreven uitgangspunten is de volgende verdeling van de opstartkosten 
gemaakt, gebaseerd op de totale omvang van € 1.120.500: 
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Verdeling opstartkosten
Almere 86.805€                                       7,75%
Lelystad 112.484€                                     10,04%
Zeewolde 64.370€                                       5,74%
Provincie Flevoland 490.092€                                     43,74%
Urk 30.931€                                       2,76%
Dronten 55.815€                                       4,98%
Noordoostpolder 48.401€                                       4,32%
Noord Holland 39.265€                                       3,50%
Muiden 12.364€                                       1,10%
Bussum 31.845€                                       2,84%
Naarden 24.673€                                       2,20%
Hilversum 27.237€                                       2,43%
Weesp 41.567€                                       3,71%
Huizen 6.208€                                          0,55%
Wijdemeren 33.053€                                       2,95%
Blaricum/Laren 15.390€                                       1,37%
Totaal 1.120.500€                                  100%  
 
Naast de bijdrage in de projectbegroting is afgesproken dat de deelnemers uit Gooi en Vechtstreek 
ieder een entree-fee van € 5.000 betalen. 

10.7 Beginsel van budgettair neutraal 
Het beginsel budgettair neutraal wordt op de vorming van de OFGV toegepast en heeft het volgende 
als resultaat: 
a. Het aantal fte's van de Omgevingsdienst wordt bepaald door het huidige aantal primaire fte's 

opgeteld van alle partners met daarbovenop 24% fte's voor overheadfuncties; 
b. Er wordt gestart met inputfinanciering. Op basis van de huidige budgetten in de begrotingen van 

de partners wordt de verdeling bepaald van de kosten bij de start over alle partners. Op deze 
manier is het mogelijk dat de exploitatiekosten het voor niemand duurder worden; 

c. Elk jaar zal de bijdrage van elke partner dalen omdat de Omgevingsdienst een taakstelling van 
5% opgedragen heeft gekregen; 

d. De verdeling van de opstartkosten (projectkosten) vindt op een zelfde manier plaats. Allle 
partners betalen hun aandeel in de opstartkosten aan de Omgevingsdienst. Aan de hand van het 
eigen winstdeel kan elke partner in de eigen begroting laten zien wanneer de opstartkosten zijn 
terugverdiend; 

e. De latende organisaties dragen zelf de kosten van frictie, die ontstaat door het uittreden van 
formatie. 

 
De daadwerkelijke budgettaire neutraliteit is daarmee afhankelijk geworden van de mate waarin de 
individuele organisaties de achterblijvende overhead kan terugdringen. Onder die voorwaarde kan 
de operatie budgettair neutraal verlopen. 
 

10.8 Terugbetalen en een structurele verlaging van de exploitatie 
na drie jaren 

 
Het is de doelstelling van de OFGV om als gevolg van schaalvoordelen een wettelijk vereist 
kwaliteitsniveau te bereiken tegen lagere kosten.  
 
De OFGV krijgt de opdracht om de personele overhead te beperken tot 24% bij de start, dat is 
beduidend lager dan de huidige personele overheadpercentages. Verder krijgt de ODF een 
taakstelling voor 5% kostenreductie te realiseren binnen 5 jaar op de totale exploitatie. Uit het 
totaal van deze twee efficiencymaatregelen worden de opstartkosten terugbetaald van € 1.120.500. 
En volgt daarna een structurele verlaging van de exploitatie. Over de eerste 5 jaar (t/m 2018) zal 
de OFGV geen loon- en prijscompensatie ontvangen. 



Concept bedrijfsplan      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek     Versie 2.0    5 januari 2012 41

 
De verwachting is dat na drie jaar een stabiele situatie intreedt, omdat de incidentele kosten 
verdwenen zijn en zijn terugbetaald en omdat er dan voldoende ervaringscijfers zijn om tot een 
gedegen model van kostentoerekening te komen. Ook kunnen vanaf het derde jaar eventuele 
frictiekosten worden gefinancierd door het terugvloeien van budgetten vanuit de OFGV.  
 
Omdat er gekozen is voor de methodiek waarin de bijdrage van de vier “oude” partijen gelijk blijft 
en de latere toetreders de aanvullende kosten voor hun rekening nemen, zit er een verschil in de 
tijd waarin de opstartkosten terugverdiend zijn. Voor de vier “oude” partijen zal dit zijn in 2014, 
voor de latere toetreders in 2016. In de doorkijk financiële consequenties wordt het gemiddelde 
weergegeven. 
 
De uitvoering van het takenpakket is in 2018 € 949.430 efficiënter dan bij de start.  
De financiële doorrekening van de huidige begrotingen, de exploitatie, de dekking van de 
opstartkosten en de bedragen die na 3 jaar terugvloeien naar de organisaties zijn hierna als totaal 
uitgewerkt. 
 
De individuele consequenties voor partijen worden in een later stadium doorgerekend, waarbij de  
uitgangspunten gelden zoals weergegeven onder de paragraaf budgettaire neutraliteit.  
  
Doorkijk financiele consequenties  2013 2014 2015 2016 2017 2018

Huidige begroting deelnemers 11.799.656€        11.799.656€       11.799.656€       11.799.656€       11.799.656€        11.799.656€      
Exploitatie ODF 11.409.400€        11.295.306€       11.182.353€       11.070.529€       10.959.824€        10.850.226€      

‐1% ‐1% ‐1% ‐1% ‐1%
Absolute bedragen ‐€                       114.094,00€       112.953,06€       111.823,53€       110.705,29€        109.598,24€      
Lagere kosten ODF 390.256€              504.350€            617.303€            729.127€            839.832€             949.430€           
Dekking opstartkosten 390.256€              504.350€            225.894€            ‐€                     ‐€                      ‐€                    
Restant vloeit terug aan participanten* ‐€                       ‐€                     391.409€            729.127€            839.832€             949.430€           

begroting en exploitatie exclusief directe productiekosten
* in te zetten ter baten van mogelijke frictiekosten  
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Bijlage I   Taken 
 
Deze bijlage begint met een verzameltabel waarin de informatie over de fte-inbreng van de 
verschillende deelnemers is opgedeeld in taaksoorten. Dit is gedaan op basis van opgave van de 
deelnemers. De tabel geeft een beeld van het totaal aan taken in de OFGV en geeft ook de 
mogelijkheid de inbreng met elkaar te vergelijken. 
 
Na de verzameltabel is per deelnemer aangegeven welke formatie zal worden ingebracht. Om te 
kunnen herleiden wat in welke taaksoort is verwerkt is er in de tabellen van de gemeenten een 
kolom toegevoegd met een afkorting. Deze afkorting komt overeen met de taaksoorten in 
verzameltabel. Zo is te herleiden welke functie onder welke groep zijn gezet. Wanneer er achter de 
naam van de categorie package is vermeld betekent dit dat hier de taken onder vallen voor het deel 
dat verplicht naar de Omgevingsdienst overgedragen moet worden. De zogenaamde package deal.  
Enkele partijen hebben ook overzicht gegeven van het aantal en het type inrichtingen waarop de 
(Wabo)taken betrekking heeft.
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Totaal 
Bodem vergunning BV 2,0 0,35 1,6   0,1 0,1  0,3   0,2 0,2  0,2  5,05 

Bodem handhaving BH  0,36 0,8 0,4 0,31    0,3    0,3 1,76 0,35  4,58 

Milieuvergunning package MVP 0,85 0,83 6 1,3 2 0,5 1,9 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 0,95 0,55 0,4 17,18 

Geluid GE 1,0 0,14 0,5      0,25 0,5  0,1 0,5  0,2 0,03 3,22 

Milieumeldingen package MMP 0,05   0,7  0,2          0,10 1,05 

Milieumeldingen vrijwillig MMV 1,66 0,79  1,5     0,2   0,05 0,1  0,1 0,1 4,50 

Milieutoezicht en handhaving  
package MTP 1,5 1,3 5,9 1,96 0,97 0,7 0,89 0,5 0,3 1 0,3 0,1 0,1 0,93 0,35 0,3 17,10 

Milieutoezicht en handhaving 
buiten package MTV 0,5 0,36 7,6 1,9   0,5 0,4 1,15   0,65 0,5  1,5 1,7 16,76 

Water WA   4,5              4,50 

Ontgrondingen OG   2,3              2,30 

Juridische ondersteuning  
vergunningverlening JVV  0,28 0,6 0,9   0,67          2,45 

Juridische ondersteuning 
handhaving JHH 0,25 0,84 2,6 0,55   0,2         0,25 4,69 

Administratie ADM  0,46 4,75 1,1         0,2 0,64   7,15 

Beleid BE   2   1 1 0,1 0,35 0,5  0,3 0,7  0,95 0,04 6,94 

Brandveiligheid toezicht BRT    1,74             1,74 

Subtotaal  7,81 5,71 39,15 12,05 3,28 2,5 5,26 1,5 3,25 2,6 0,5 1,5 2,7 4,28 4,2 2,92 99,21 

                   

Milieusamenwerking MSF    * 2,03 0,62 1,2          3,85 

Servicepunt Handhaving SepH 0,24 0,07 0,79 0,15 0,1 0,04 0,03 0,5 1,92 

Vuurwerkcoördinatie    0,29              0,29 

TOTAAL  8,05 5,78 40,23 12,2 5,41 3,16 6,49 1,5 3,25 2,6 0,5 1,5 2,7 4,28 4,2 2,92 

         0,5 
105,27 

 
* formatie MSF van Lelystad is verwerkt in bovenkant tabel
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Gemeente Almere 

Bureau Taak Fte Schaal Afkorting 
verzameltabel 

VG Bodem vergunning 1,0 10 BV 
VG Bodem vergunning 1,0 8 BV 
VG Milieuvergunning package 0,85 10 MVP 
VG Geluid 1,0 11 GE 
VG Milieumelding en beleid package 0,05 8 MMP 
VG Milieumeldingen en beleid 0,93 10 MMV 
VG Milieumeldingen en beleid 0,73 8 MMV 
HH Milieutoezicht en handhaving package 0,5 10 MTP 
HH Milieutoezicht en handhaving package 1,0 8 MTP 
HH Milieutoezicht en handhaving 0,5 8 MTV 
HH Juridische ondersteuning handhaving 0,25 9 JHH 

Subtotaal 7,81   
 SepH 0,24   

TOTAAL 8,05   
 
Omgevingstoezicht Milieu 
Milieumeldingen type B 150-200 meldingen/jaar 
Milieuvergunningen   10-  15 vergunningen/jaar 
 
Omgevingstoezicht Milieu 
Categorie 3 inrichtingen 230 inrichtingen 
Categorie 4 inrichtingen   21 inrichtingen 
 

BEL-combinatie 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
 Vergunning verlening Basistaken 0,5  MVP 

 Handhaving Basistaken 0,5  MTP 

 
Experttaken (milieuklachten, vuurwerk, handhaving 
groen ed.) 0,4  MTV 

 Experttaken beleid 0,1  BE 
TOTAAL 1,5   
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Gemeente Bussum 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
 Uitvoering basistakenpakket 0,6 10 MVP/MTP 

 Milieuklachtenafhandeling 0,2 10 MTV 

 Externe veiligheid 0,1 10 BE 

 Geluid 0,25 10 GE 

 Luchtkwaliteit 0,25 10 BE 

 Milieuzonering 0,1 10 MVP 

 Milieumeldingen 0,2 10 MMV 

 Milieutoezicht buiten package 0,95 8 MTV 

 Bodem 0,6 10 BV/BH 
TOTAAL 3,25   
 
Omgevingsvergunning milieu per jaar 
Type C  1 
Meldingen 43 
 
Omgevingstoezicht Milieu 
Type A  70 
Type B 404 
Type C 6 
 

Gemeente Dronten 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
 Bodem Vergunningen 0,35  BV 

 Bodem Handhaving 0,36  BH 

 Milieuvergunning package deal 0,83  MVP 

 Geluid 0,14  GE 

 Milieumeldingen vrijwillig 0,79  MMV 

 Milieutoezicht en Handhaving package deal 1,3  MTP 

 Milieutoezicht en Handhaving buiten package deal 0,36  MTV 

 Juridische ondersteuning vergunningverlening 0,28  JVV 

 Juridische ondersteuning handhaving 0,84  JHH 

 Administratie 0,46  ADM 

Subtotaal 5,71   

 SepH 0,07  SepH 
TOTAAL 5,78   
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Provincie Flevoland 

Bureau Taak Fte Schaal Afkorting 
verzameltabel 

VG Vergunningverlening Wabo  5,0 11 MVP 
VG Vergunningverlening Wabo  1,0 9 MVP 
VG Geluid 0,5 11 GE 
HH Toezicht en Handhaving Wabo  3,6 10 MTP 
HH Toezicht en handhaving Wabo  2,0 8 MTP 
VG Vergunningverlening BRZO -   
HH Toezicht en Handhaving BRZO -   

WVV VTH-taak op- en afritten Wabo bedrijven 0   
VG Vergunning Wbb en uitvoering bodemsaneringstaken 1,6 11 BV 
VG Nazorg stortplaatsen 0,3 11 MTP 
HH Toezicht en handhaving Wbb 0,8 10 BH 
VG Vergunningverlening zwemwater (whvbz) 0,2 9 WA 
VG Informatievoorziening zwemwaterlocaties 0,3 9 WA 
HH Zwemwater (whvbz) 1,0 8 WA 
VG Waterwet (WKO, drinkwaterbedrijven) 1,0 11 WA 
HH Waterwet (WKO, drinkwaterbedrijven) 1,0 10 WA 
HH Waterwet 1,0 8 WA 
VG Vuurwerkbesluit (evenementen) 0,5 9 MTV 
HH Handhaving vuurwerkbesluit 0,2 10 MTV 
VG Ontheffingverlening landschapselementen (reclame) 0,2 9 MTV 
HH Ontheffingverlening landschapselementen (reclame) 0,2 8 MTV 
VG RBML (kleine luchtvaart) vergunningverlening 0,3 9 MTV 
HH RBML (kleine luchtvaart) 0,2 10 MTV 
VG Ontgrondingen vergunningverlening 1 11 OG 
VG Ontgrondingen vergunningverlening 0,5 9 OG 
HH Ontgrondingen 0,8 8 GR 
HH Groene wetten 3,0 9 MTV 
HH Groene wetten 2,0 8 MTV 
HH Groene wetten 1,0 7 MTV 
HH Beleidsmedewerker Handhaving 1,0 11 BE 
HH Beleidsmedewerker groene wetten 1,0 11 BE 
VG Administratieve ondersteuning 2,2 6 ADM 
HH Administratieve ondersteuning 0,8 6 ADM 
Staf Jurist VV 0,6 11 JVV 
Staf Jurist HH 2,6 11 JHH 
Staf Planner 0,8 9 ADM 
Staf Coördinator kwaliteitszorg, ondersteuner staf 0,95 10 ADM 

Subtotaal 39,15   
 Vuurwerkcoördinatie 0,29   
 SepH 0,79   

TOTAAL 40,23   
 
Omgevingsvergunningverlening en -toezicht Milieu 
Type B inrichtingen 15 inrichtingen 
Type C inrichtingen 57 inrichtingen 
IPPC-inrichtingen 29 inrichtingen 
BRZO-bedrijven   2 inrichtingen 
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Gemeente Hilversum 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
 Milieuvergunningen Wabo 0,6 10 MVP 

 Milieutoezicht Basistaken 1,0 9 MTP 

 Bodemkwaliteit meldingen 0  BV 

 Bodemkwaliteit toezicht 0  BH 

 Formatie Geluid en Luchtkwaliteit 1  GE/BE 
TOTAAL 2,6   
 
Omgevingsvergunning activiteit Milieu 
Milieuvergunningen max. 10 vergunningen/jaar (18 vergunningsplichtige bedrijven incl. 
 1 BRZO bedrijf) 
 
Omgevingstoezicht Milieu 
Categorie 3 inrichtingen 35 inrichtingen 
Categorie 4 inrichtingen   6 inrichtingen plus 5 vuurwerk (totaal 11) 
 
Toezichtstaken voor Besluit Bodemkwaliteit 
 

Gemeente Huizen 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
VG Vergunningverlening milieudeel Wabo (basistaak) 0,2 8 MVP 

TH 
Toezicht en Handhaving milieudeel Wabo 
(basistaak) 0,3 8 MTP 

TH Toezicht en handhaving Wbb * (basistaak) 0 8 BH 
TOTAAL 0,5   
 
* Toezicht en handhaving Wet bodembescherming (Wbb) is basistaak, maar qua uitvoeringscapaciteit verwaarloosbaar. 
 
Omgevingsvergunningverlening Milieu 
Type C: Industrieel    13 inrichtingen 
 Agrarisch      1 inrichting 
IPPC       1 inrichting 
 
Omgevingstoezicht Milieu 
Type A inrichtingen  0     inrichtingen 
Type B Activiteitenbesluit  18   inrichtingen 
Type C inrichtingen  14   inrichtingen 
IPPC    1   inrichting 
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Gemeente Lelystad 

Bureau Taak Fte Schaal Afkorting 
verzameltabel 

VG Milieuvergunning package 1,30 10 MVP 

VG Milieumelding package 0,10 9 MMP 

VG Milieumelding vrijwillig  0,75 9 MMV 

VG Milieumelding vrijwillig 0,75 8 MMV 

     VG Administratieve ondersteuning VG 0,50 6 ADM 

     TH Meldingen Besluit bodemkwaliteit 0,10 8 BH 

TH Milieutoezicht Besluit bodemkwaliteit 0,30 8 BH 

TH Milieutoezicht klachtenbehandeling 0,20 8 MTP 
TH Milieutoezicht klachtenbehandeling en coördinatie 1,00 10 MTP 

TH Administratieve ondersteuning toezicht en handhaving 0,25 6 ADM 

TH Administratieve ondersteuning brandveiligheid en 
milieuklachten buiten package 

0,20  ADM 

MSF Toezicht milieuvergunning package (item 4 /versie2.2) 0,65 9 MTP 

MSF Toezicht milieumelding package (item 5/versie 2.2) 0,60 9 MMP 

MSF Aanvullend toezicht milieu buiten package 1,65 8 MTV 

MSF Aanvullend projecten milieu buiten package 0,25 8 MTV 

MSF Toezicht Gevaarlijke afvalstoffen package (item 6/ 
versie 2.2) 

0,11 8 MTP 

MSF Aanvullend toezicht brandveiligheid buiten package 1,45 8 BRT 

MSF Aanvullende projecten brandveiligheid buiten package 0,29 8 BRT 

BA Juridische ondersteuning vergunningen package deal 0,50 9 JVV 

BA Juridische ondersteuning vergunningen buiten package 
deal 

0,40 9 JVV 

BA Juridische ondersteuning overige milieutaken package 
deal 

0,20 9 JHH 

BA Juridische ondersteuning overige taken buiten package 
deal 

0,35 9 JHH 

BA Administratieve ondersteuning vergunningen package 
deal 

0,05 6 ADM 

BA Administratieve ondersteuning vergunningen buiten 
package deal 

0,05 6 ADM 

BA Administratieve ondersteuning overige taken buiten 
package deal 

0,05 6 ADM 

Subtotaal 12.05   
 SepH 0,15   

TOTAAL 12,2   
 
Omgevingsvergunningverlening en -toezicht Milieu 
 
Type A inrichtingen  866 inrichtingen 
Type B Activiteitenbesluit 1550 inrichtingen 
Type C inrichtingen  185 inrichtingen 
Landbouwmeldingen  165 inrichtingen 
Milieuvergunningen    37 inrichtingen 
IPPC inrichtingen    12 inrichtingen 
BRZO-bedrijven      1 inrichting 
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Gemeente Muiden 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
 Vergunningen basistakenpakket 0,1  MVP 

 Handhaving Basistakenpakket 0,1  MTP 

 Milieuklachten 0,05  MTV 

 Beleid oa. Externe veiligheid, milieuadviezen en div. 0,3  BE 

 Geluid 0,1  GE 

 Bodem 0,2  BV 

 Milieutoezicht buiten de package deal 0,6  MTV 

 Milieumeldingen 0,05  MMV 
TOTAAL 1,5   
 
Inrichtingenbestand (bedrijven onder Wm) 
Type C  5 inrichtingen Categorie indeling (gemeente bevoegd) 
Provinciale vergunningen 2 inrichtingen Categorie 1 93 inrichtingen 
Vergunningen Rijk  1 inrichting Categorie 2 144 inrichtingen 
AMvB Type C landbouw 17 inrichtingen  Categorie 3 21 inrichtingen 
AMvB Type B 210 inrichtingen Categorie 4 2 inrichtingen 
AMvB Type A 28 inrichtingen 
Totaal Wm 263 inrichtingen Totaal categorie 260 inrichtingen 
 

Gemeente Naarden 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
 Vergunningverlening Wabo 0,1  MVP 

 Handhaving Wabo 0,1  MTP 

 Handhavingsbeleid 0,1  BE 

 Externe veiligheid 0,4  BE 

 Geluid 0,5  GE 

 Bodemtaken 0,2  BV 

 Bodemtaken  0,3  BH 

 Milieuadviezen RO/bouw/APV 0,2  BE 

 Milieumeldingen 0,1  MMV 

 Milieutoezicht buiten package deal 0,5  MTV 

 Overige snippertaken 0,2  ADM 
TOTAAL 2,7   
 
Omgevingsvergunningverlening Milieu 
Type C: Industrieel    11 inrichtingen 
 Agrarisch      2 inrichtingen 
 
Omgevingstoezicht Milieu 
Type A inrichtingen  159 inrichtingen 
Type B inrichtingen 270 inrichtingen 
Type C inrichtingen  34   inrichtingen 
Landbouwmeldingen 22   inrichtingen 
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Provincie Noord-Holland 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
VG Vergunningverlening Wabo (incl. meldingen) 0,95 10 MVP 

HH Toezicht en Handhaving Wabo 0,93 9 MTP 

HH Toezicht en handhaving Wbb 1 9 BH 

HH Toezicht en handhaving Wbb 0,76 8 BH 

VG/HH Administratieve ondersteuning 0,64 6 ADM 
TOTAAL 4,28   
 
 
Omgevingsvergunningverlening en -toezicht 
BRZO/Complexe IPPC-bedrijven 3 inrichtingen (worden niet in de OFGV ondergebracht) 
IPPC > 10 tons 10 inrichtingen 
C+/B+/BBOR   7 inrichtingen 
VVGB bedrijven   7 inrichtingen 
 

Gemeente Noordoostpolder 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
 Vergunningverlening WABO 2  MVP 

 Toezicht Basistaken 0,97  MTP 

 Besluit bodemkwaliteit 0,31  BH 

Subtotaal 3,28   

 Milieusamenwerking 2,03  MSF 

 SepH 0,1  SepH 
TOTAAL 5,41   
 
Omgevingsvergunningverlening en -toezicht (peildatum 1 juli 2012) 
Type A inrichtingen    200 inrichtingen (nb. voor type A inrichtingen geldt geen meldingsplicht) 
Type B Activiteitenbesluit  2115 inrichtingen 
Type C inrichtingen     60 inrichtingen 
 
Milieuvergunningen     60 inrichtingen 
IPPC inrichtingen     15 inrichtingen (worden per 1 juli 2012 type C-inrichtingen 
 
Totaal aantal inrichtingen: circa 2375 
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Gemeente Urk 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
 Vergunningverlener Wabo 0,5  MVP 

 Handhaving Basistaken 0,7  MTP 

 Milieumeldingen 0,2  MMP 

 Bodemkwaliteit 0,1  BH 

 Bodemkwaliteit meldingen en beheer ed. 0,8  BE 

 Overige snippertaken 0,2  BE 

Subtotaal 2,5   

 Milieusamenwerking 0,62  MSF 

 SepH 0,04  SepH 
TOTAAL 3,16   
 

Gemeente Weesp 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
 Vergunning verlening Wabo 0,55  MVP 

 Toezicht sloopvergunningen 0,05  MTP 

 Toezicht Wabo 0,3  MTP 

 Besluit Bodemkwaliteit 0,1  BH 

 Milieuklachten 0,1  MTV 

 Handhavingsbeleid 0,1  BE 

 Externe veiligheid, Luchtkwaliteit 0,3  BE 

 Geluid 0,2  GE 

 Bodem 0,45  BV/BH 

 Milieuadviezen 0,55  BE 

 Milieumeldingen buiten package deal 0,1  MMV 

 Milieutoezicht buiten package deal 1,4  MTV 
TOTAAL 4,2   
 
Inrichtingenbestand (bedrijven onder Wm) 
Vergunningen IPPC 3 inrichtingen Categorie indeling (gemeente bevoegd) 
Type C 44 inrichtingen Categorie 1 70 inrichtingen 
Type C landbouw 4 inrichtingen Categorie 2 533 inrichtingen 
Provinciale vergunningen 1  inrichting Categorie 3 51 inrichtingen 
AMvB Type C landbouw 33 inrichtingen Categorie 4 10 inrichtingen 
AMvB Type B 513 inrichtingen IPPC vergunningen 3 inrichtingen 
AMvB Type A 70 inrichtingen 
Totaal Wm 668 inrichtingen Totaal categorie 667 inrichtingen 



Concept bedrijfsplan      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek           Versie 2.0     5 januari 2012 53

Gemeente Wijdemeren 

 
Bureau  Taak Fte Schaal Afkorting 

verzameltabel 
VG Milieuvergunning package 0,40  9 MVP 
VG Milieumelding package 0,10 9 MMP 
VG Milieumelding melding vrijwillig 0,10 9 MMV 
T&H Milieutoezicht en handhaving package 0,30 8 MTP 
T&H Milieutoezicht en handhaving buiten package (0,7 

fte is niet ingevuld) 
1,70 8 MTV 

T&H Juridische ondersteuning handhaving (0,22 fte is 
niet ingevuld) 

0,25 10 JHH 

VG  Bodem (0,25 fte is niet ingevuld)   BV/BH 
VG Geluid 0,03 9 GE 
VG Externe veiligheid 0,04 8 BE 
TOTAAL  2,92   
 
 
Type A inrichtingen    313 inrichtingen 
Type B inrichtingen    503 inrichtingen 
Type C inrichtingen      32 inrichtingen 
Landbouwmeldingen      63 inrichtingen  
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Gemeente Zeewolde 
 

Bureau Taak Fte Schaal 
Afkorting 

verzameltabel 
VG Vergunningverlening Wabo (incl. meldingen) 1,9 9 MVP 

VG Vergunning Wbb en uitvoering bodemsaneringstaken 0,1 9 BV 

HH Toezicht en Handhaving Wabo 0,89 7 MTP 

HH Toezicht en handhaving Wbb 0,5 7 MTV 

Staf Jurist VV 0,67 9 JVV 

Staf Jurist HH (fte is niet ingevuld) 0,2 9 JHH 

Staf Coördinator VG en HH 0,4* 11 BE 

Staf Senior beleidsmedewerker VG en HH 0,6 11 BE 
Subtotaal                    5,26   

 MSF 1,2   

 SepH 0,03   

TOTAAL 6,49   
Toelichting taken Zeewolde 
 
Bestuursrechtelijke handhaving Milieu 
• Juridische aspecten vergunningverlening 
• Juridische aspecten toezicht- en handhaving 
• Klachtenafhandeling milieu gerelateerd  
 
Specialistische milieucomponenten 
• Afvalwater indirecte lozingen 
• Bodem en bouwstoffen; bodeminformatiesysteem, Beoordelen rapportages (bouw), Toezicht BBK en 

grondstromen en Meldingen bodemloket landelijk 
• Externe veiligheid 
• Geluid milieu en ruimtelijke ordening;  Zonebeheer, Evenementen advies geluid en geluidmeten 
• Groen en ecologie 
• Lucht 

* deze taak dient niet gerekend te worden tot de primaire taken maar tot de overhead. In de 
Financiële businesscase (hoofdstuk 10) is dit nog wel tot de primaire taakuitvoering gerekend. 

 
 
Omgevingsvergunningverlening Milieu 
Type C: Industrieel 53 inrichtingen 
 Agrarisch 82 inrichtingen 
IPPC    6 inrichtingen 
 
Omgevingstoezicht Milieu 
Type A inrichtingen  320 inrichtingen 
Type B Activiteitenbesluit  509 inrichtingen 
Type C inrichtingen  135 inrichtingen 
IPPC      6 inrichtingen 
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Bijlage II   Aanzet producten- en dienstencatalogus 
 

Producten / diensten Beschrijving Aandachtspunten 

Vergunningen en toestemmingen 

Vergunning voor milieu Betreft de afhandeling van 
enkelvoudige milieu-aanvragen voor 
gemeente en provincie. Omvat tevens 
actualisatietoets bestaande 
vergunningen 

Integrale afhandeling binnen 
OFGV. Voor de provinciale 
Brzo- en IPPC-bedrijven 
verzorgt de OFGV ook de 
intake. Omvat tevens 
provinciale uitvoering jegens 
vervoerder en bewaarder van 
afvalstoffen 

Adviezen bij meervoudige 
vergunningaanvraag, onderdeel 
milieu 

Betreft de afhandeling van 
meervoudige vergunningaanvragen 
waarin milieu als zware of lichte 
component is opgenomen 

De OFGV wordt bij alle 
meervoudige 
vergunningaanvragen 
ingeschakeld als backoffice, 
met uitzondering van de 
provinciale vergunning-
aanvragen 

Beoordelen van meldingen 
Activiteitenbesluit (BARIM) en 
niet-Activiteitenbesluit 

Betreft de beoordeling en afhandeling 
van ingekomen meldingen van niet-
vergunningplichtige bedrijven 

Integrale afhandeling binnen 
de OFGV 

Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit 

Betreft het opstellen van 
voorschriften in aanvulling op BARIM 

Opstellen van maatwerk-
voorschriften valt onder 
normstelling en is daarmee een 
taak die vergelijkbaar is met 
vergunningverlening 

Verklaring Van Geen 
Bedenkingen Milieu of "oude 
8.19" advies 
 

Betreft de afhandeling van 
enkelvoudige milieuaanvragen bij 
voormalige provinciale inrichtingen 
(m.i.v. inwerkingtreding Wabo) 

Integrale afhandeling binnen 
OFGV 

Verklaring Van Geen 
Bedenkingen Nb-wet en 
Pmv/grondwater-
beschermingsgebied 

Betreft de VVGB t.b.v. gemeentelijke 
of provinciale omgevingsvergunningen 

Integrale afhandeling binnen 
OFGV 

Vergunning Waterwet : 
grondwater (onttrekking en 
infiltratie; heffingen), lozingen 
in de bodem 

Intake en afhandeling namens 
Provincie 

Deze provinciale taak is 
geconcentreerd bij de OFGV 

Vergunning voor ontgrondingen Intake en afhandeling namens 
Provincie  

Deze provinciale taak is 
geconcentreerd bij de OFGV 

Vergunning/ontheffing/melding 
voor Natuurbeschermingswet, 
Flora- en faunawet, 
Natuurschoonwet en 
slootdempingen 

Intake en afhandeling namens 
Provincie 

Deze provinciale taak is 
geconcentreerd bij de OFGV 

Ontheffing Provinciale 
milieuverordening 

Intake en afhandeling namens 
Provincie  

Deze provinciale taak is 
geconcentreerd bij de OFGV 

Toestemmingen in het kader 
van het Vuurwerkbesluit 
 

Intake en afhandeling namens 
Provincie. Bezoeken locatie voor 
beoordeling 

Activiteiten zijn 
locatiegebonden en vallen 
vaak samen met evenementen. 
In dat kader is beoordeling 
locatie i.v.m. veiligheid 
noodzakelijk 
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Producten / diensten Beschrijving Aandachtspunten 

Toetsing en beoordeling van 
ingekomen rapportages  

Betreft het beoordelen van rapporten 
m.b.t. onder andere geluid, bodem, 
veiligheid, preventie en/of lucht, 
ingediend door inrichtingen of naar 
aanleiding van activiteiten in het 
kader van bouwen of ruimtelijke 
ordening 

Betreft de producten en 
diensten behorend bij 
takenpakket 2 

Beschikkingen in het kader van 
het Besluit hogere grenswaarde 

 Betreft de producten en 
diensten behorend bij 
takenpakket 2 

Uitvoering zonebeheer 
industrielawaai 

  

Beschikken en beoordeling 
meldingen Wbb (incl. BUS en 
Besluit bodemkwaliteit). 

Betreft taak die i.e.g. door de 
provincie bij de OFGV wordt belegd, 
en wellicht ook voor gemeenten 

 

Intrekking vergunningen Intrekking bij wege van sanering van 
het vergunningenbestand 

Indien inrichting niet in 
werking is geweest voor een 
periode van 3 jaar of dat nooit 
is geweest 

Uitvoering BIBOB Gegevensverzameling en –analyse 
t.b.v. BIBOB-onderzoeken 

Voorzover het gaat om de 
informatie die bij de OFGV 
voorhanden is. I.e.g. 
provinciale taak 

Toezicht en handhaving 

Controle milieu Controle in het kader van preventief 
of repressief toezicht of naar 
aanleiding van een klacht of 
handhavingsverzoek 

Betreft milieucontroles bij 
gemeentelijke en provinciale 
bedrijven. In inrichtingsfase 
verder uitwerken naar 
opleverings-controles, 
administratieve controles, 
voorvalcontroles, repressieve 
controles enz., en daar 
kentallen aan hangen 

Controle overige provinciale 
vergunningen en ontheffingen 
(niet-milieu) 

Controle in het kader van preventief 
of repressief toezicht of naar 
aanleiding van een klacht of 
handhavingsverzoek 

Betreft controles op 
provinciale vergunningen die 
bij de OFGV zijn 
geconcentreerd 

Controle groene wetgeving en 
Brzo 

Provinciale groene toezichtstaken en 
Brzo-toezicht 

Brzo taken worden buiten de 
OFGV belegd (provincie N-H/ 
RUD Noordzeekanaal) 

Controle en meldingen Whvbz Toezicht op zwembaden en 
oppervlaktewateren (in de 
zomerperiode) 

 

Controle op uitvoering van 
bodemsaneringen Wbb 

Betreft taak die door de provincie en 
eventueel gemeenten bij de OFGV 
wordt belegd 

 

Controle Vuurwerkbesluit Betreft taak die door de provincie bij 
de OFGV wordt belegd 

 

Controle Bouwstoffenbesluit Gemeentelijke taak  

Uitvoering van metingen en 
monstername 

Betreft taken die in het kader van 
bovengenoemd toezicht worden 
uitgevoerd 

 

Controle Besluit brandveilig 
gebruik bouwwerken 

Controle op brandveiligheid in de 
gebruiksfase. Gemeentelijke taak 

Wordt na 1-4-2012 Bouwbesluit 
2012 o.a. H7 

Toezichtsrapport Verslag van toezichtsbevindingen  



Concept bedrijfsplan      Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek           Versie 2.0     5 januari 2012 57

Producten / diensten Beschrijving Aandachtspunten 

Brief naar aanleiding van 
toezichtsbevindingen 

Afgestemd met vernieuwde 
sanctiestrategie: bezoek-
bevestigingsbrief of voor-
waarschuwingsbrief (brief waarin 
termijn wordt gegeven om de 
overtreding ongedaan te maken) 

OFGV handelt zelfstandig af 

Hoorbrief/zienswijzebrief Brief n.a.v. geconstateerde 
overtreding waarop handhavend 
optreden volgt. Overtreder kan 
reactie gegeven op geconstateerde 
feiten en omstandigheden 

OFGV handelt zelfstandig af 

Handhavingsbesluit Last onder dwangsom, last onder 
bestuursdwang of besluit tot 
intrekking van de vergunning 

Beschikking van het bevoegde 
gezag, al dan niet genomen in 
mandaat door de directeur van 
de OFGV (clausulering naar 
zwaarte van de sanctie) 

Effectuering handhavingsbesluit Innen van verbeurde dwangsom, 
feitelijk doen uitvoeren van last onder 
bestuursdwang (al dan niet i.c.m. 
intrekking vergunning) 

Procedures ter effectuering 
van het handhavingsbesluit 
worden integraal door OFGV 
afgehandeld 

Proces verbaal Inzetten strafrechtelijk traject 
overeenkomstig sanctiestrategie. 
Product wordt gemaakt door een boa 
in dienst van de OFGV en onder de 
verantwoordelijkheid van het 
Openbaar Ministerie 

Omvat onderzoek, aanzeggen 
en opstellen PV, verhoor van 
verdachten en getuigen, 
voorbereiden voorlopige 
maatregelen, bijwonen van 
zittingen 

Coördinatie van toezicht en 
handhaving met externe 
partners 

Betreft deels de coördinatiefunctie bij 
samenwerking in de handhaving die nu 
bij het SepH is belegd 

Afhankelijk van inbreng 
takenpakket van gemeenten. 
Noodzaak tot afstemming en 
coördinatie met externe 
handhavingspartners blijft ook 
in Omgevingsdienst context 
noodzakelijk 

Klachtafhandeling 

Ontvangst en registratie 
klachten 

OFGV heeft eigen ingang 
(telefoonnummer) om klachten en 
meldingen (H17 Wm) te kunnen 
ontvangen 

FO bij gemeenten kan 
ingekomen klacht en 
afhandeling volgen in 
geautomatiseerd systeem 

Onderzoek n.a.v. ingediende 
klachten 

Uitvoeren van controles of anderszins Zie verder bij toezicht en 
handhaving 

Rechtsbescherming 

Toezending processtukken aan 
bezwarencommissie, rechtbank 
of RvSt 

Betreft de stukken die betrekking 
hebben op de zaak (vergunning, 
overige correspondentie, 
onderzoeksverslagen, enz.) 

OFGV levert dit aan 
gemeente/ provincie 

Vertegenwoordiging ter zitting 
in bezwaar, beroep of 
voorlopige voorziening 

Voeren van verweer Machtiging gemeenten/ 
provincie aan medewerkers 
OFGV om namens het bestuur 
het woord te voeren 

Advies en ondersteuning in 
bezwaar, beroep en voorlopige 
voorziening bij meervoudige 
vergunningen 

In geval de Omgevingsdienst een 
milieuadvies heeft aangeleverd t.b.v. 
een meervoudige vergunning 

OFGV staat op verzoek 
gemeente en provincie bij voor 
opstellen processtukken en 
zittingen 

Advisering milieu (bodem, geluid, lucht, externe veiligheid, juridisch milieu, quickscan milieu, enz.) 

Advisering RO  Nog niet verder uitgewerkt. 
Afhankelijk van inbreng 
takenpakket 
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Producten / diensten Beschrijving Aandachtspunten 

Advisering bouwplannen  Nog niet verder uitgewerkt. 
Afhankelijk van inbreng 
takenpakket 

Advisering bestemmingsplannen  Nog niet verder uitgewerkt. 
Afhankelijk van inbreng 
takenpakket 

Advisering structuurvisie  Nog niet verder uitgewerkt. 
Afhankelijk van inbreng 
takenpakket 

Advisering ad hoc  Nog niet verder uitgewerkt. 
Afhankelijk van inbreng 
takenpakket 

Beleidsevaluatie- en advisering Advies aan gemeenten en provincie 
inzake de milieuparagraaf van lokaal 
of provinciaal beleid 

Milieuexpertise van OFGV kan 
worden aangewend om lokaal 
of provinciaal beleid vorm te 
geven 

 

Regionale rampenbestrijding 
Ten aanzien van het onderdeel milieuzorg wordt gewerkt volgens het regionale draaiboek "Milieuzorg (en 
inzamelen besmette waren". Binnen het proces Milieuzorg worden de volgende hoofdtaken uitgevoerd: 

- het verzamelen van gegevens over de aard, oorzaak, herkomst, plaats en omvang van de crisis en 
over de gevolgen voor de bevolking en het milieu; 

- het uitvoering geven aan eventuele aanvullende metingen en analyses; 
- het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor het voorkomen en beperken van 

milieuverontreiniging, inclusief het inzetten van benodigde medewerkers en materialen en eventueel 
inzamelen en afvoeren van gevaarlijk afval c.q. besmette waren; 

- het (on)gevraagd verstrekken van relevante (milieukundige)adviezen. 
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Bijlage III Projectbegroting 
 

Omschrijving Uitgangspunt Bedrag

Kwartiermaker (te werven) Rekening is gehouden met een 
kwartiermaker voor een 
periode van een jaar  

179.000€                              

Projectcoordinator en directiesecretaris 2 personen fulltime schaal 12 
(80.000)

160.000€                              

Oprichten nieuwe GR Juridische ondersteuning 10.000€                                
Externe inhuur diversen Maximum bedrag 120.000€                              
Subtotaal * 469.000€                              

Omschrijving Uitgangspunt Bedrag

Ondersteuning P&O (begeleiding plaatsingsprocedure in 
geval van externe inhuur)

Externe ondersteuning bij 
plaatsingsprocedure

25.000€                                

Kosten bijzondere OR Opleiding, advies en oprichting 
nieuwe OR

10.000€                                

Ambtelijk secretaris OR 0,33 fte schaal 7 (60.000) 20.000€                                
Vertrouwenspersoon vakbond De vakbonden zijn betrokken 

bij de onderhandelingen voor 
de vorming van 
omgevingsdiensten

10.000€                                

Functiewaardering Bij de overgang van personeel 
zullen verschillende functies 
opnieuw beschreven en 
gewaardeerd moeten worden.  

18.500€                                

Subtotaal 83.500€                                

Omschrijving Uitgangspunt Bedrag

Inrichten en configureren primair proces incl. uitbesteden 287.500€                              
Inrichten en configureren overhead incl. uitbesteden 56.400€                                
Inrichten en configureren infrastructuur incl. uitbesteden 35.100€                                
Overige kosten (conversie) incl. uitbesteden 180.000€                              
Subtotaal 559.000€                              

Projectbegroting 2012 OFGV

Projectorganisatie

Personeel

Informatievoorziening
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Omschrijving Uitgangspunt Bedrag

Nieuwsbrieven Medewerkers dienen 
geinformeerd te worden. 
Aanname € 5.000 aan 
communicatie‐uitingen 

5.000€                                  

Medewerkersdagen/intergratie/cultuuraspecten Integratiedagen zie vorige
Ontwikkelen huisstijl Ontwikkeling nieuwe huisstijl 

door extern bureau
5.000€                                  

Opzetten intra/internet site 5.000€                                  
Subtotaal 15.000€                                

Omschrijving Uitgangspunt Bedrag
Overig
Facilitaire aanloopkosten Verhuis‐ en inrichtingskosten  20.000€                                

Verhuizing archief Verhuizing en overdracht van 
archieven exlcusief overdracht 
van digitale archieven. 
Provincie raamt €  15.000

20.000€                                

Inrichten managementrapportage en P&C cylcus Extern uitbesteden van 
inrichting van 
managementrapportage en 
P&C cylcus

15.000€                                

Huurkosten gedurende inrichting +  verhuiskosten  Gedurende 3 maanden       (1‐
10‐2012 tot 1‐1‐2013)

92.000€                                

Verbouwkosten pm
Onvoorzien 10% 127.000€                              
Subtotaal 274.000€                              

Totaal opstartkosten 1.400.500€                          
Inkomsten Ministerie  2 * 140.000 280.000€                              
Totale kosten  1.120.500€                          

Communicatie
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Bijlage IV Exploitatiebegroting 
 
Aannames
Opzet exploitatiebegroting Omgevingsdienst (prijspeil 2011)

138                                  Totaal aantal fte
62.000€                           Gemiddeld salaris

Alle bedragen zijn ex BTW  
 
 
 
LASTEN
Nummer Post Begroot

1 PERSONEEL
1.1 Personeelskosten  8.535.900€                     
1.2 Opleidingskosten 341.400€                        
1.3 Algemene personeelskosten    426.800€                        
2 PERSONEEL DERDEN

2.1 Inhuur bij ziekte 85.400€                          
2.2  Inhuur ICT ‐€                                
3 KAPITAALLASTEN

3.1 Rente  42.200€                          
3.2 Afschrijving 151.600€                        
4 INDIRECTE KOSTEN

4.1 Huisvesting (pandgebonden) 315.400€                        
4.2 Huisvesting (dienstgebonden ex kantoorautomatisering) 371.500€                        
4.3 ICT jaarlijkse exploitatielasten 484.400€                        
4.4 Wagenpark (alle kosten incl brandstof en alle transportmiddelen) 210.900€                        
4.5 Diverse kosten 137.700€                        
4.6 Accountant 45.000€                          
5 ONVOORZIEN

5.1 Onvoorzien 10% (incl afronding) 261.200€                        
Subtotaal 11.409.400€                  

6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
6.1 Geluidbeleid, groene handhaving etcetera  495.942€                        

7 OVERIGE KOSTEN
7.1 Prijscompensatie 0 % ‐€                                
7.2 Vorming reserves ‐€                                

Totaal 11.905.342€                    
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Bijlage V Verdeling over participanten 
 
OFGV kosten op basis van huidige begroting: 
 
ODF Kosten obv huidige begroting Huidige kosten verschil 2013 tov 

explotatie 
ODF kosten 2013 % in ODF

Almere 923.488€                            39.606‐€                      883.882€                    7,75%
Lelystad 1.196.677€                        51.323‐€                      1.145.354€                 10,04%
Zeewolde 684.585€                            29.146‐€                      655.439€                    5,74%
Provincie Flevoland 5.213.940€                        223.615‐€                    4.990.325€                 43,74%
Urk 318.877€                            3.927‐€                        314.950€                    2,76%
Dronten 575.415€                            7.087‐€                        568.328€                    4,98%
Noordoostpolder 498.981€                            6.145‐€                        492.836€                    4,32%
Noord Holland 404.796€                            4.985‐€                        399.811€                    3,50%
Muiden 127.470€                            1.570‐€                        125.900€                    1,10%
Bussum 328.305€                            4.043‐€                        324.261€                    2,84%
Naarden 254.369€                            3.133‐€                        251.236€                    2,20%
Hilversum 280.798€                            3.458‐€                        277.340€                    2,43%
Weesp 428.534€                            5.278‐€                        423.256€                    3,71%
Huizen 64.002€                              788‐€                            63.213€                      0,55%
Wijdemeren 340.757€                            4.197‐€                        336.560€                    2,95%
Blaricum/Laren 158.663€                            1.954‐€                        156.709€                    1,37%
Totaal 11.799.656€                      390.256‐€                    11.409.400€               100,00%  
 
 

 
ODF Kosten obv huidige begroting ODF kosten 2014 ODF kosten 2015 ODF kosten 2016 ODF kosten 2017 ODF kosten 2018

Almere 875.043€                     866.292€                    857.629€                    849.053€                    840.563€                    
Lelystad 1.133.901€                  1.122.562€                 1.111.336€                 1.100.223€                 1.089.220€                 
Zeewolde 648.885€                     642.396€                    635.972€                    629.612€                    623.316€                    
Provincie Flevoland 4.940.422€                  4.891.018€                 4.842.108€                 4.793.687€                 4.745.750€                 
Urk 311.800€                     308.682€                    305.595€                    302.539€                    299.514€                    
Dronten 562.645€                     557.019€                    551.448€                    545.934€                    540.475€                    
Noordoostpolder 487.907€                     483.028€                    478.198€                    473.416€                    468.682€                    
Noord Holland 395.812€                     391.854€                    387.936€                    384.056€                    380.216€                    
Muiden 124.641€                     123.395€                    122.161€                    120.939€                    119.730€                    
Bussum 321.019€                     317.808€                    314.630€                    311.484€                    308.369€                    
Naarden 248.723€                     246.236€                    243.774€                    241.336€                    238.923€                    
Hilversum 274.567€                     271.821€                    269.103€                    266.412€                    263.748€                    
Weesp 419.023€                     414.833€                    410.685€                    406.578€                    402.512€                    
Huizen 62.581€                       61.956€                      61.336€                      60.723€                       60.115€                     
Wijdemeren 333.195€                     329.863€                    326.564€                    323.298€                    320.065€                    
Blaricum/Laren 155.142€                     153.591€                    152.055€                    150.534€                    149.029€                    
Totaal 11.295.306€               11.182.353€              11.070.529€              10.959.824€              10.850.226€                
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Bijlage VI   Visie op Het Nieuwe Werken 
 

Inleiding 
In de intentieverklaring om tot de inrichting van een Flevolandse Omgevingsdienst te komen wordt 
uitgegaan van een nieuwe manier van werken. Deze manier staat landelijk bekend als “Het nieuwe 
werken”, waarvan tijd- en plaatsonafhankelijk werken een belangrijk aspect is. We zijn hier niet uniek in. 
Veel organisaties waaronder verschillende overheden zoals provincie Overijssel en Rijkswaterstaat Lelystad 
zijn al zover. Gemeente Lelystad sluit zich daar binnenkort bij aan. 

In de uitgangspuntennota staat onder 5 Organisatie: 
De uitvoeringsdienst is één organisatie met één directeur. Het is van belang dat de medewerkers van de 
uitvoeringsdienst fysiek bij elkaar komen te zitten om de gewenste kwaliteitsverbetering te maken, 
waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van een centrale locatie in combinatie met de uitgangspunten 
van het nieuwe werken. De uitvoeringsdienst is een backoffice-organisatie waarvan de frontoffice bij de 
gemeenten ligt. 

Door op een nieuwe manier te werken kunnen we ons werk beter doen en daardoor de afnemende partijen, 
burgers, bedrijven en instellingen beter van dienst zijn. Doel is om hen te laten zien dat de 
Omgevingsdienst een efficiënte, effectieve en klantgerichte organisatie is die openheid, transparantie en 
duidelijkheid hoog in het vaandel heeft. De nieuwe manier van werken is een belangrijk uitgangspunt bij de 
verdere inrichting van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en met name van belang voor 
de wijze waarop de huisvesting van de organisatie moet worden ingericht en gefaciliteerd.  

Er is in de afgelopen periode op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau intensief gesproken over de 
elementen die in de intentieverklaring centraal staan en over de voorwaarden waaronder we de 
Omgevingsdienst kunnen oprichten. De gemeenten Urk, Noordoostpolder en Dronten hebben te kennen 
gegeven samenwerking op diverse terreinen te onderschrijven, maar bedenkingen te hebben bij een 
centraal gevestigde en ingerichte locatie en vernieuwende technologische kansen te missen in het concept. 
G&V: onbekend hoe daar over wordt gedacht…. 
 
De visie op “Het nieuwe werken” 
 
 
 
 
 

De focus op “Het nieuwe werken” 
 Transparantie: contactkanalen, uitgezonderd fysiek, zijn open en uitnodigend; 
 Toekomstbestendig gebouw: bijdrage leveren aan groeiontwikkelingen van de Omgevingsdienst; 
 Aantrekkelijk werkgeverschap: flexibel werken ondersteunen d.m.v. faciliteiten; 
 Digitale overheid: papierarm en informatie breed toegankelijk; 
 Samenwerken: open kantoorinrichting en locatieonafhankelijk. 

 
Transparantie: De Omgevingsdienst is er met name voor en door de afnemende partijen. Het fysieke 
contact met burgers, bedrijven en instellingen vindt plaats in de vestigingen waar de aangesloten partijen 
zijn gehuisvest. Dat betekent dat volstaan kan worden met een sobere en doelmatige huisvesting waarbij 
de facilitering vooral intern gericht is. Door gebruik te maken van moderne media kan worden bereikt dat 
klanten desondanks van buiten naar binnen worden gehaald. 

Toekomstbestendig gebouw: Een gebouw dat bij groei van de Omgevingsdienst nog steeds geschikt is voor 
haar medewerkers als kantoor. Een gebouw dat langere tijd prima functionerend kan blijven staan zonder 
grote wijzigingen. Een gebouw waar medewerkers flexibel werken en hun werkplek kunnen afstemmen op 
hun planning voor die dag. 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid, transparantie, ontmoeten en flexibiliteit spelen een 
belangrijke rol in hoe wij als Omgevingsdienst met afnemende partijen, burgers, 

bedrijven en instellingen en met elkaar omgaan. 
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Aantrekkelijk werkgeverschap: Efficiënt en effectief werken heeft alles te maken met aantrekkelijk 
werkgeverschap. In het nieuwe werken is er meer ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van de 
medewerker. Resultaat wordt belangrijker dan aanwezigheid. Door werk en privé dichter bij elkaar te 
brengen in de vorm van thuiswerkmogelijkheden ontstaat een betere balans voor zowel de werkgever als de 
werknemer, wat de ‘duurzame inzetbaarheid’ ten goede komt. Maar ook het werken vanuit een andere 
locatie biedt mogelijkheden om efficiënt, effectief en flexibel te werken.  

Digitale overheid: Een voorwaarde voor de nieuwe manier van werken is dat alle benodigde informatie tijd- 
en plaatsonafhankelijk (digitaal) beschikbaar is. Papier als middel om informatie op te slaan zal als gevolg 
van dit alles een minder prominente rol hebben. Papierarm werken betekent dat digitale informatie niet 
gebonden is aan één werkplek. Het toewerken naar papierarm en digitaal werken maakt tijd- en 
plaatsonafhankelijk werken ook op andere locaties mogelijk dan waar de Omgevingsdienst wordt 
ondergebracht.  

Samenwerken: Door op de nieuwe manier te werken is er meer tijd en gelegenheid voor ‘ontmoeting en 
kennisdeling’. Daardoor kan ook meer worden ingezet op ketengericht werken en wordt een belangrijke 
impuls gegeven aan het voldoen aan de kwaliteitscriteria. Door samenwerking ook buiten de 
Omgevingsdienst locatie te zoeken ontstaat een belangrijk voordeel voor zowel de taken die bij de 
Omgevingssdienst zijn ondergebracht, als voor de taken die achterblijven bij de gemeenten en provincie.  

Concrete betekenis van “Het nieuwe werken” 

Naast de hiervoor toegelichte algemene uitgangspunten richt het nieuwe werken en daarmee de huisvesting 
van de Omgevingsdienst zich op de volgende specifieke uitgangspunten. 

 Minder papier, meer digitaal  
 Flexibeler arbeidstijden  
 Meer plaats en tijd- onafhankelijk werken  
 Meer ketengericht werken 
 Resultaatgericht werken vanuit vertrouwen  
 Meer plan- en projectmatig werken  
 Meer verantwoordelijkheid voor de medewerker  
 Minder hiërarchische aansturing  
 Meer op mensgerichte managers 

Kostenbesparing door “Het nieuwe werken” 
De nieuwe manier van werken zal (op termijn) tot kostenbesparing leiden. Uitgaande van een flexibele 
kantoorinrichting zonder vaste werkplekken kan het benodigde aantal m2 vloeroppervlak ten opzichte van 
een klassieke manier van werken beperkt blijven omdat:  

- Vaste werkplekken vaak niet in gebruik zijn is als gevolg van gebruikelijke uitval (ziekte, verlof, 
parttime e.d.); 

- Thuiswerkmogelijkheden en flexibel werken in nieuw huisvestingsconcept en op andere locaties een 
aanzienlijke beperking van het aantal werkplekken mogelijk maken; 

- Digitaal werken kast- en archiefruimte overbodig maakt. Dit levert zowel een voordeel op voor het 
aantal benodigde m2 als voor de aanschaf van benodigde faciliteiten.  

Wel dient bij “Het nieuwe werken” uitgegaan te worden van een aantal condities: 
- De centrale organisatie borgt dat medewerkers continu kunnen beschikken over alle (digitale) 

informatie die nodig is voor het effectief en efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden; 
- De centrale organisatie bepaalt de inzet van de capaciteit en stuurt op de uitvoering van diverse 

processen en de realisatie van de afspraken met de opdrachtgevers; 
- Medewerkers kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk bij benodigde bestanden en systemen; 
- Om de samenhang en samenwerking te bevorderen is er een centrale huisvestingslocatie, deze wordt 

gebruikt om kennis en kwaliteit bij medewerkers op te bouwen. De flexplekken bij de opdrachtgevers 
zijn geschikt voor functioneel overleg en formele en informele kennisuitwisseling. 

   
Uit ervaringscijfers van organisaties die de nieuwe manier van werken al in praktijk hebben gebracht blijkt op 
dat een reductie van 35%-40% aan werkplekken ten opzichte van het aantal klassieke manier van werken 
mogelijk is. Aangezien een uitvoeringsorganisatie over relatief veel “buitenwerkers” beschikt, de 
bedrijfsvoeringmedewerkers daargelaten (werken wel meer dan 50% centraal), kan het streven voor de 
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nieuwe huisvesting op een centrale werklocatie zijn dat slechts 50 % werkplekken voor de in te brengen 
medewerkers wordt gerealiseerd.  
 
Doelen van “Het nieuwe werken” 

 De afnemers van diensten, burgers, bedrijven en instellingen beter van dienst te kunnen zijn: 
klantvraag eenduidig, snel en goed beantwoorden, waarbij het digitale kanaal preferent zal worden; 

 Een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving: inrichting en flexibiliteit gebouw, papierarm, 
flexibele werktijden en de mogelijkheid van telewerken waardoor wordt bijgedragen aan het 
terugdringen van reistijd en reiskosten; 

 Een aantrekkelijke werkgever te zijn: ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen, 
resultaatafspraken, balans tussen werk en privé en optimaal gebruik van nieuwe media. 

 

Kenmerken van “Het nieuwe werken”  
 Flexibel werken 

o Er zijn flexibele werkplekken: De activiteit bepaalt welke werkplek op dat moment het meest 
effectief is in relatie tot bijvoorbeeld samenwerken, geconcentreerd werken e.d. 

o de inrichting van het Omgevingsdienst gebouw stimuleert ontmoeten en kennis delen; 
 Plaats- en tijd onafhankelijk werken 

o Binnen de kaders en als de functie/het werk het toelaat bepaal men zelf wanneer en waar 
men werkt; 

o Telewerken is mogelijk in overleg met de leidinggevende en wordt virtueel gefaciliteerd; 
 Resultaatgericht werken 

o Leidinggevende en medewerkers maken resultaatafspraken, die worden besproken, 
vastgelegd en gevolgd in de HRM –gesprekscyclus; 

o De medewerker is verantwoordelijk voor het halen van de resultaten; de leidinggevende 
coacht en faciliteert; 

 Digitaal werken 
o Digitale dienstverlening aan afnemende partijen, burgers, bedrijven en instellingen wordt 

gestimuleerd; 
o Digitaal werken (papierarm werken) binnen de Omgevingsdienst locatie is de norm; 

 Ontmoeting en samenwerken 
o De kwaliteit en inrichting van het werk wordt bevorderd door de werkplekomstandigheid te 

verbinden met collegiaal en ketengericht werken; 
o Het delen van kennis en ervaring wordt gestimuleerd als er gewerkt wordt in wisselende 

omstandigheden, zowel binnen als buiten de Omgevingsdienst locatie; 
 Openheid en uitstraling 

o Toegankelijkheid van medewerkers en informatie draagt bij aan onderlinge afstemming bij de 
uitvoering van werkzaamheden; 

o Een kantoorinrichting waar de nadruk ligt op openheid en transparantie maar wel met 
mogelijkheden om geconcentreerd te werken. 
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Het effect van “Het nieuwe werken” 
 Een betere balans tussen werk en privé; 
 Vermindering milieubelasting, door optimalisatie reistijd en reisafstand; 
 Een functionele werkomgeving; 
 Aandacht voor belastbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden; 
 Betere samenwerking en delen van kennis; 
 Meer werkplezier door efficiënter en effectiever werken. 

 

De klant en “Het nieuwe werken” 
 De Omgevingsdienst kenmerkt zich als een echte backoffice organisatie waar in principe geen 

burgers, bedrijven en instellingen op bezoek zullen komen. De frontoffice organisatie zal onderdeel uit 
blijven maken van de aangesloten partners. Dit laat zich vertalen in een sober en doelmatig 
huisvestingconcept; 

 Fysieke contacten met burgers, bedrijven en instellingen zullen niet gaan plaatsvinden in de 
huisvesting van de Omgevingsdienst, maar worden georganiseerd in de huisvesting achter de 
frontoffices van de aangesloten partijen. Voor fysieke contacten blijft de klant zo dicht bij huis en in 
een vertrouwde en aantrekkelijke omgeving. De wijze waarop, wanneer en hoe de fysieke contacten 
mogelijk worden gemaakt wordt nader uitgewerkt; 

 Los van de fysieke contacten achter de font-office, voorziet de Omgevingsdienst op de andere 
kanalen (telefonie, schriftelijk, elektronisch) zowel op de eigen centrale locatie als op de flexplekken, 
die door de opdrachtgevers om niet ter beschikking worden gesteld, in moderne en goed 
toegankelijke faciliteiten voor zowel burgers, bedrijven en instellingen als voor de aangesloten 
partijen. 

 
Uitwerken van “Het nieuwe werken” 
Het verder uitwerken van het nieuwe werken vraagt om een onderverdeling in drie richtingen: 

 Het fysieke deel 
o Hoe gaat de huisvesting van de Omgevingsdienst eruit zien / hoe wordt het ingericht? 

 Het virtuele deel 
o Welke hardware/software & informatievoorziening gaat het nieuwe concept ondersteunen? 

 Het mentale deel 
o Hoe ziet de manier van werken van de Omgevingsdienst eruit en hoe kunnen 

leidinggevenden en toekomstige medewerkers zich hierop voorbereiden? 
 
Randvoorwaarden behorend bij de introductie van “Het nieuwe werken” 
De visie kan idealiter bij de start van de Omgevingsdienst  (uitgangspunt 1-1-2013) geïmplementeerd 
worden als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Naast de mentale component van het 
omschakelen van medewerkers die een traditioneel kantoorconcept gewend zijn, naar “het nieuwe 
werken” zoals in deze visie is verwoord zijn een aantal andere aspecten van belang. Resultaatgerichte 
aansturing vereist eveneens een leiding die uitgerust is met de competenties die hierbij passen den die 
uitgerust is met een goed personeelsmanagementinstrumentarium. Het is met name belangrijk dat op ICT-
vlak een behoorlijke inspanning gevraagd wordt. Om de klant goede dienstverlening te blijven garanderen 
is het een vereiste dat de gehele informatievoorziening en de koppeling met de systemen van de 
opdrachtgevers soepel verloopt.  
De centrale organisatie borgt dat de digitale informatie direct wordt verwerkt in de 
automatiseringssystemen en realtime beschikbaar is voor de medewerkers. De centrale organisatie borgt 
dat de systemen stabiel zijn en continu beschikbaar. Dit vraagt mogelijk een aparte informatiebeheer unit 
die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de informatie en de digitale uitwisseling van informatie met 
de opdrachtgevers en de ketenpartners. 
Het uitgangspunt is dat flexplekken op locatie van opdrachtgevers om niet beschikbaar worden gesteld, 
zodat vakdisciplines in de keten regelmatig functioneel onderling kunnen samenwerken. 
  

 



HB 1278056 

blz. 1 

Bijlage: Meerjarige financiële dekking in provinciale begroting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting: 

 
Onderbouwing opstartkosten OFGV 
De vorming van de OFGV leidt tot opstartkosten in 2012. Met de overige deelnemers is afgesproken dat de opstartkosten - zoals opgenomen in de opstartbegroting - 
voor rekening van de 17 deelnemers komen. Zuiver geredeneerd worden die kosten vooruitlopend op de vorming van de OFGV door de deelnemers gemaakt.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OFGV kosten: 43,7% van de begroting 4.990.325 4.990.325 4.990.325 4.990.325 4.990.325 4.990.325 4.990.325 4.990.325
OFGV kosten: directe kosten Flevoland 452.000 452.000 452.000 452.000 452.000 452.000 452.000 452.000
Taakstelling efficiency OFGV 0 -54.423 -108.847 -163.270 -217.693 -272.116 -272.116 -272.116
Opstartkosten 490.092
Versnelde invoering van het nieuwe werken 260.000

Kosten OFGV / Bijdrage provincie aan OFGV 750.092 5.442.325 5.387.902 5.333.479 5.279.055 5.224.632 5.170.209 5.170.209 5.170.209

Verlaging stelpost loon- en prijsontwikkeling 2013 / 2018 54.000 108.000 162.000 216.000 270.000 324.000 324.000 324.000
Dekking door overdracht directe kosten 3.183.321 3.183.321 3.183.321 3.183.321 3.183.321 3.183.321 3.183.321 3.183.321
Besparing op materiele overhead 423.271 423.271 423.271 423.271 423.271 423.271 423.271 423.271
Besparing op personele overhead 285.683 285.683 285.683 285.683 285.683 285.683 285.683 285.683

Restant te dekken 750.092 1.496.050 1.387.627 1.279.204 1.170.780 1.062.357 953.934 953.934 953.934

Huuropbrengst huisvesten OFGV 164.430 164.430 164.430 164.430 164.430 164.430 164.430 164.430
Opbrengst servicekosten OFGV voor: onderhoud, schoonmaak, 
energie, restaurant, beveiliging 150.435 150.435 150.435 150.435 150.435 150.435 150.435 150.435
Taakstelling bezuiniging automatisering 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Restant te dekken 750.092 1.181.185 1.072.762 964.338 705.915 597.492 489.069 489.069 489.069
Afbouw overhead 82.763 395.822 614.963 677.575 677.575 677.575 677.575 677.575

Restant te dekken 750.092 1.098.422 676.940 349.375 28.340 -80.083 -188.506 -188.506 -188.506

Aandeel Provincie    lagere huur  /  lagere bijdrage in OFGV 65.974 65.974 65.974 65.974 65.974 65.974 65.974 65.974
Restant te dekken 750.092 1.032.448 610.966 283.401 -37.634 -146.057 -254.480 -254.480 -254.480

Dekking ten laste van onvoorzien 2012 200.000

Dekking ten laste van stelpost "onzekerheid 2012/2015" 550.092 1.032.448 610.966 283.401
Cummulatief ten laste van stelpost "onzekerheid 
2012/2015" 550.092 1.582.540 2.193.506 2.476.907
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Voor de provincie bedragen de opstartkosten in 2012 € 490.092,--. Het verdient niet de voorkeur om die kosten over meerder te egaliseren door activering als 
materieel- of immaterieel actief. Na overleg met de accountant is gebleken dat strikte toepassing van de voorschriften ertoe leidt dat genoemde kosten in 2012 
moeten worden opgenomen in de exploitatie 2012.  
NB: ook het verstrekken van een lening aan de OFGV in oprichting en vervolgens in drie jaar laten terug betalen ligt niet voor de hand, omdat die kosten dan in de 
exploitatie van de OFGV komen en in de eerste jaren zullen leiden tot een negatief eigen vermogen. Omdat het een gemeenschappelijke regeling betreft zal de 
provinciale accountant ons dan verzoeken een voorziening te treffen voor het provinciale deel van dat negatieve eigenvermogen in de gemeenschappelijke regeling 
(OFGV). Alles overziend is het gewenst de opstartkosten te verwerken in de exploitatie 2012. 
 
Onderbouwing extra kosten versnelde invoering van Het nieuwe werken 
Huisvesting van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) leidt tot het versneld moeten invoeren van een flexibel werkplekconcept (Masterplan 
werkomgevingsconcept) voor de provinciale medewerkers. 
De afdeling Ondersteuning i.o. heeft als opdracht om voor 1 januari 2013 de implementatie van dit werkomgevingsconcept en de huisvesting voor de OFGV te 
realiseren.  Beide opdrachten zijn nauw met elkaar verweven en moeten door één projectleider worden gecoördineerd. Vanuit die coördinatie kan sturing worden 
gegeven aan alle werkzaamheden die eruit voortvloeien. 
Gezien de complexiteit is expertise noodzakelijk om  de risico’s die aan het project kleven te beheersen. Los van de benodigde capaciteit is deze expertise niet 
intern voorhanden. Tevens zal in verband met bouwkundige en installatietechnische wijzigingen extra ondersteuning moeten worden ingehuurd. 
 
Werken in een flexibel werkplekconcept vraagt om aanvullende faciliteiten. Papieren dossiers passen niet meer en zullen moeten worden gedigitaliseerd. Dit vraagt 
om een versnelde omzetting van fysieke dossiers in digitale, waarmee de nodige extra menskracht is gemoeid die eveneens zal moeten worden ingehuurd. 
Digitalisering van alle dossiers vraagt ook om inzet van de gehele organisatie. 
 
Samengevat brengt invoering van het flexibele werkplekconcept de volgende kosten met zich mee: 
 

 Reguliere invoering Versnelde 
invoering 

Bijzonderheden 

Investering werkomgevingsconcept € 352.000 € 352.000 Inclusief bewaking concept, 
verhuiskosten 

Projectleider nvt €  40.000  
Technische ondersteuning nvt €  60.000  

ICT ondersteuning nvt €  30.000  
Training en begeleiding medewerkers €  30.000 €  30.000  

Ondersteuning digitalisering en archivering nvt €  90.000   
Nazorg €  10.000 €  25.000  
Onvoorzien nvt €  25.000  
    
Totaal € 392.000 € 652.000  
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Het verschil tussen reguliere invoering en versnelde invoering bedraagt € 260.000,= 
 
In het huurvoorstel aan de OFGV biedt de provincie ICT voorzieningen aan in de vorm van infrastructuur en hardware Inclusief het gebruik van software voor de 
standaard kantoorautomatisering. Als OFGV geen gebruik maakt van dit aanbod leidt dit tot kapitaalvernietiging van hard- en software ter waarde van € 30.000,= 
 
Onderbouwing verlaging stelpost loon- en prijsontwikkeling 
Een deel van deze extra investering kan worden gedekt uit een meevaller t.a.v. de loon- en prijsindex. In de begroting van de provincie is meerjarig rekening 
gehouden met een stelpost  voor loon en prijsontwikkeling. Die stelpost is afgeleid van CPB aannames over loon- en prijsstijgingen en is toegepast op de totale 
begrotingsomvang (exclusief uitgaven gedekt doeluitkeringen). Daartoe behoren tevens de uitgaven die nu worden gedaan voor de taken die overgaan naar de OFGV.  
Omdat er is besloten de bijdragen aan de OFGV tot en met 2018 niet te indexeren kan deze stelpost worden verlaagd met dat deel dat betrekking heeft op de 
uitgaven voor de OFGV taken. Vooralsnog wordt er daarbij van uitgegaan dat het gaat om een verlaging ter grote van 1% van de bijdrage aan de OFGV, ofwel 1% van € 
5,4 miljoen is € 54.000 cumulatief per jaar. Dit bedrag loopt dus op van  € 54.000,- in 2013 tot € 324.000,- in 2018. 
 
Onderbouwing post afbouw overhead 
De vorming van de OFGV leidt er toe dat ook de provinciale organisatie moet worden aangepast. Zowel materiele als personele aanpassingen zijn noodzakelijk. De 
startdatum voor de OFGV is 1 januari 2013. Tot die datum blijven ondersteunende (diensten geleverd worden aan VTH.  
Op dat moment gaat overhead capaciteit (13,93 FTE) over naar de OFGV. Om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen handhaven voor de overige producten en 
diensten van de provincie is een gelijkmatige afbouw gewenst. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit nodig, die flexibel en dus duurder moet worden ingekocht. 
Verwacht wordt dat na 3 jaren (1-1-2016) dit doel is bereikt. 
 
De fasering en de kosten van de inbedding laten zich als volgt specificeren: 

Datum Afbouw In fte  Overdracht 
Extra 
kosten 

Inclusief opslag 
(30%) voor 
flexibele inzet 

Mutatie 
overhead 

31-12-2012   
           
13.93    

01-01-2013 40% 
             
8.36   

 
677,575-

         
457,548      594,812        82,763-

01-01-2014 65% 
             
4.88   

 
677,575-

         
216,733      281,753       395,822-

01-01-2015 90% 
             
1.39   

 
677,575-

           
48,163        62,612       614,963-

01-01-2016 100% 
              
-     

 
677,575-

                 
-                -       677,575-

               939,177   
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Omvang stelpost strategische onzekerheden 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015
Stelpost onzekerheid 2012/2015 56.469 1.210.099 2.062.399 371.457
af: kosten 2012 / 2015 -550.092 -1.032.448 -610.966 -283.401
Tussenstand  stelpost onzekerheid 2012/2015 -493.623 177.651 1.451.433 88.056
Mutatie van/naar Algemene Reserve 493.623 0 -493.623 0
Restant  stelpost onzekerheid 2012/2015 0 177.651 957.810 88.056
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Risicoanalyse Bedrijfsplan Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 
 
Inleiding op de analyse 
Een risico is kort omschreven “een onzekere gebeurtenis”. Het is soms lastig om aan te geven 
wat een risico is. Vaak worden oorzaken of gevolgen genoteerd als risico. Een voorbeeld: “een 
aantal deelnemers is het oneens met de regeling OFGV”. Dat is echter niet de onzekerheid: het 
risico is dat de OFGV niet tijdig wordt opgericht, met als oorzaak dat een aantal deelnemers nog 
niet tekent. Bij de formulering van het Bedrijfsplan Omgevingsdienst is een risico-analyse 
opgesteld. De eerste versie heeft betrekking gehad op het Bedrijfsplan ODF, waarbij vier 
partijen waren aangesloten. De tweede versie is een aanpassing, gebaseerd op het feit dat het 
Bedrijfsplan is voorbereid voor 17 participanten. Deze versie is opgesteld op basis van het 
concept-bedrijfsplan dat in december 2011 beschikbaar was.  
 
Aanpak opstellen risicoanalyse 
Voor deze analyse zijn de volgende stappen gezet:   
1. de inventarisatie van risico’s: op basis van de beschikbare informatie zijn de risico’s 

omschreven en ingedeeld; 
2. de analyse: de betrokken medewerkers hebben een inschatting gemaakt van de kans en de 

impact van een risico. Dit is in cijfers uitgedrukt; de risicoscore; 
3. risicobeheersing (beheermaatregelen): er is nagedacht over de maatregelen om het 

(bruto)risico te beperken of te beheersen; het resterende risico noemen we het netto-risico. 
 
Categorieën van risico’s  
We onderscheiden in de visie op risicomanagement1 verschillende soorten risico’s.  
• Bestuurlijk  
• Juridisch 
• Maatschappelijk 
• Organisatorisch 
• Financieel 
 
Kwantificering 
Aan de analyse van de kansen en de impact is een score toegekend van 1 tot 5. Met de formule 
kans x impact is het effect van het risico berekent; de risicoscore; 
• De kans geeft de huidige inschatting weer van risico’s die zich kunnen voordoen. We kijken 

vooruit ook over de jaargrens heen. De aanduiding is uitgedrukt in getallen 1 tot en met 5, 
waarbij 1 een lage kans is en 5 een hoge kans aanduidt.  

• De impact duidt op de omvang van de consequenties die het gevolg zijn wanneer het risico 
zich voordoet. Deze consequenties kunnen zich op een klein deel van het project richten, 
maar kunnen zich ook in de volle breedte van dit project merkbaar zijn, waarbij 1 een 
beperkte impact en 5 een forse impact heeft. 

 
Op basis van de risicoscore kan een prioritering aangebracht in de risico’s. De risico’s met de 
hoogste scores zijn het meest urgent c.q. relevant.   
Deze methode zorgt niet voor wiskundige exactheid. Het instrument helpt om een inschatting te 
maken van de (financiële) gevolgen van risico’s en onzekerheden.  
 
 

                                                 
1 Visiedocument risicomanagement, Opstap naar volwassen risicomanagement, provincie 
Flevoland, 2008 
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1. Bestuurlijke  

risico’s  
Oorzaak Gevolg Toelichting  Im

 
pact 

Kans 

Effect 

Mogelijke 
beheersmaatregel 
 

1 Verplichte, opgelegde 
deelname  

Verplichting / 
bestuurlijke druk tot 
deelname  

Conflicterende belangen 
en onvoldoende 
draagvlak.  
 

De deelnemende gemeenten voelen zich van 
bovenaf (rijk) gedwongen tot deelname. Dit 
kan leiden tot niet gedragen besluiten en 
ondermijning van de continuering c.q. 
versterking van deze Omgevingsdienst.  
 
 
 

2 5 10 Investeren in de 
relatie tussen OFGV 
en opdrachtgever. 
 
Goed presteren door 
OFGV en daardoor 
vertrouwen winnen. 

2 De bestuurlijke 
inrichting (governance) 
is niet uitgewerkt in 
rollen en 
verantwoordelijkheden.  
 

Onvolledige uitwerking 
van de afspraken  

Onvoldoende sturing en 
geen goede 
verantwoordelijkheidsuitv
oering 

De huidige opdrachtgevers zijn benoemd (de 
deelnemende overheden). Tegelijkertijd 
wordt gesproken over een Algemeen Bestuur 
en Dagelijks Bestuur van de OFGV. De 
onderlinge relaties tussen de deelnemers en 
het AB/DB zijn niet duidelijk. Wie stuurt en 
wie is verantwoordelijk voor welk deel?  
 
 

5 1 5 Tijdens de 
kwartiermakersfase 
zal dit verder 
uitgewerkt worden, 
waarbij uniformiteit 
wordt gehanteerd 
daar waar dat 
noodzakelijk is. 

3 De omvang en reikwijdte 
van de samenwerking 
zijn onduidelijk 

Verschillende percepties 
en definities over 
omvang, werkgebied en 
reikwijdte van de 
samenwerking.  

Een diffuse en niet 
robuuste samenwerking.  
 
Verschillende 
verwachtingen van rijk, 
regio’s, de deelnemers en 
niet deelnemers  

Eind 2012 hebben zich 17 deelnemers gemeld 
voor de OFGV. Dit heeft tot gevolg dat er 17 
verschillende verwachtingen leven en 17 
belangen tot min of meer één geheel moeten 
worden gesmeed.  
Besluitvorming over deelname kan tot 
uiteenlopende besluiten leiden. 
Eensgezindheid leidt tot robuustheid 
 

4 4 16 Actieve landelijke rol 
vanuit OFGV 
Flevoland om mee te 
werken aan uniform 
landsbeeld van de 
RUD’s. 
 
Samenwerking met 
RUD Utrecht en Noord 
Holland duidelijk 
vorm geven. 
 
Samenwerking met 
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handhavings- partners 
duidelijk vorm geven. 

         
2.  Juridische risico’s  Oorzaak Gevolg Toelichting  Im

 
Pact 

Kans 

Effect 
Mogelijke 
beheersmaatregel 
 

1 Eigendom en 
toegankelijkheid van de  
informatievoorziening 

De benodigde informatie 
is onvoldoende 
beschikbaar of geschikt 
voor gebruik door OFGV 

Gevolg kan zijn dat de 
kwaliteit van de OFGV 
achterblijft bij de 
verwachtingen, er fouten 
gemaakt worden. 
Daarnaast is mogelijk 
sprake van een 
onvolledige uitvoering 
van de taken en duurdere 
werkprocessen 
(afhankelijkheid van 
derden).  

Om het basistakenpakket goed te kunnen 
uitvoeren is het nodig dat informatie en 
gegevens van de samenwerkende partners 
goed op elkaar aansluiten en toegankelijk 
zijn. Ook het eigenaarschap en het beheer 
en de ontsluiting van deze gegevens moeten 
goed geregeld zijn. Het gaat hierbij niet 
alleen om GEO-infomatie en 
vergunningendossiers, maar ook om 
bijvoorbeeld informatie over BIBOB 
beoordelingen (wie doet wat moet worden 
uitgewerkt).  
 

5 2 10 Afspraken maken over 
overdracht van 
informatie bij de start 
en later in de 
operationele fase. 
 
Aansluiten bij 
landelijke afspraken 
over gebruik van 
onderlinge informatie 
in de keten middels 
inspectieview. 

2 De WGR vormgeving  De samenwerking is 
onvoldoende effectief 

Gevolg kan zijn dat de 
betrokkenheid van de 
deelnemers leidt tot 
onvoldoende 
zelfstandigheid om 
efficiënt en effectief te 
kunnen opereren.  

Landelijk wordt ingestoken op WGR-sturing. 
Bedrijfsmatigheid en kwaliteit is daarmee 
het eerste beoogde doel. Kan leiden tot 
vervangende bureaucratie 
 

3 2 6 Afspraken over lichte 
bureaucratie, korte 
lijnen uit de 
projectfase ook 
doorzetten in de 
uitvoeringsfase. 

         
3.  Maatschappelijke 

risico’s  
Oorzaak Gevolg Toelichting  Im

 
Pact 

Kans 

Effect 

Mogelijke 
beheersmaatregel 
 

1 Onvoldoende 
dienstverlening en 
klantgerichtheid  

Geen goede afstemming 
tussen frontoffices en 
backoffice 

De afstemming tussen de 
loketfunctie  en de 
backoffice loopt niet 
goed. Klanten worden 
niet adequaat behandeld 
en dat levert irritatie, 

Het FO is bij gemeenten gesitueerd. De 
betekenis van het FO (KCC’s) voor de 
uitvoering van het basistakenpakket is niet 
duidelijk: wat wordt van het FO verwacht bij 
de uitvoering van dit pakket?  Wat wordt van 
de BO verwacht ten opzichte van het goed 

5 3 15 Duidelijke afspraken 
en ontwerp 
werkprocessen. 
 
Investeren in 
relatiebeheer tussen 
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minder vertrouwen, 
kostenverhoging op.  

kunnen functioneren van de FO? 
 
Het bedrijfsleven moet duidelijkheid hebben 
over de wijze waarop dit FO wordt 
georganiseerd.  
 
Bij de opzet van de OD is tot nu toe niet 
meegenomen welke verwachtingen en 
wensen er leven bij de toekomstige 
afnemers, voor de provincie met name de 
ondernemers (bedrijfsleven). Dit kan leiden 
tot onnodige of niet adequate inrichting van 
de nieuwe organisatie en frustraties bij OD en 
bedrijfsleven.  
 
Er is geen gezamenlijk kwaliteitshandvest of 
protocol van wat gezamenlijk wordt beoogd.  
 

gemeenten en 
omgevingsdienst. 
 
Afweging maken bij 
ontwerp vanuit de 
klantgedachte. 
Hierbij 
vertegenwoordiging 
van bedrijfsleven 
betrekken. 
 
Regelmatig de 
klanttevredenheid 
dienstverlening 
onderzoeken. 

2 Ongelijke, inconsistente 
en onvolledige uitvoering 
van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving 
 

Beleid en uitvoering 
sluiten niet aan en is 
deels lokaal en deels 
bovenlokaal geregeld of 
niet geregeld of 
verschillend geregeld.  
 

Beslissingen juridisch niet 
goed onderbouwd omdat 
keuzes niet duidelijk zijn. 
De samenleving moet 
weten of er sprake is van 
toereikende 
vergunningverlening en 
handhaving. Gevoel van 
onrechtvaardigheid. 
Kwaliteit van de 
producten niet 
gegarandeerd.  
  

Een deel van de uitvoering van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving 
blijft op lokaal niveau georganiseerd. Een 
deel wordt overgeheveld naar de OD. Wie 
formuleert het strategisch en operationeel 
handhavingsbeleid, de prioritering van 
toezicht en handhaving en het beleid 
vergunningverlening dat door gemeenten of 
door OFGV wordt uitgevoerd? Sluiten 
beleidsregels op elkaar aan? Mag de OFGV 
zelf prioriteren?  
 
Door met 17 partijen samen te werken wordt 
het mogelijk meer afstand tot de partners in 
acht te nemen; strakkere eigen lijn met 
eigen producten en diensten mogelijk, 
minder maatwerk voor de deelnemers. 
Daarbij moet goed worden afgesproken op 

2 4 8 Gezamenlijk streven 
naar uniformering in 
beleid. 
 
Verantwoordelijk 
portefeuillehouders 
aanspreken. 
 
Eenduidigheid wordt 
ondervangen door 
duidelijke 
procesbeschrijvingen 
die door de OFGV 
intern worden 
gehanteerd. 
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welke manieren en momenten de 
deelnemers bij de kaderstelling en 
verantwoording worden betrokken.   
 
Wel blijft dit risico aanwezig dat er 17 
verschillende werkwijzen en producten 
worden ingebracht. De ontwikkelingen in 
iedere organisatie zijn anders zodat de 
ontwikkelsnelheid tussen de partners 
verschilt. Dit vraagt om het zoveel mogelijk 
gelijk trekken van de organisaties.   

         
4.  Organisatorische 

risico’s 
Oorzaak Gevolg Toelichting  Im

 
Pact 

Kans 

Effect 

Mogelijke 
beheersmaatregel 
 

1 Personeelsverloop Medewerkers ervaren 
onzekerheid en gering 
draagvlak voor nieuwe 
organisatie 

Medewerkers zoeken 
andere functie. Verlies 
van kwaliteit en moeilijke 
vervanging.  

Doordat er onvoldoende draagvlak is bij de 
emanciperende organisaties voelen 
medewerkers zich niet gesteund en ontstaat 
er een negatieve werkomgeving. Dit leidt tot 
vermindering van kwaliteit wanneer goede 
medewerkers besluiten naar elders te gaan.  
 
Door de schaalvergroting is dit risico kleiner 
geworden omdat een robuustere organisatie 
wordt neergelegd die voor 17 deelnemers 
moet werken en daarbij een behoorlijke 
mate van zelfstandigheid moet realiseren.  
 

3 2 6 Een aantrekkelijke 
nieuwe werkgever 
neerzetten. 
 
Duidelijkheid over 
type organisatie 
bieden. Medewerkers 
die zich daar niet bij 
thuis voelen 
ondersteunen in het 
maken van andere 
keuzes. 

2 Onvoldoende elan Onvoldoende aandacht 
voor eigen, nieuwe 
cultuur 
 
Groot cultuurverschil 
tussen het oude en het 
nieuwe land, zowel de 
organisatie als 

Oude werkrelatie en 
werkmethoden blijven 
bestaan.  

Indien niet wordt gezorgd voor een eigen 
“wij”-gevoel bij de nieuwe organisatie kan 
dit leiden tot organisatie zonder binding. 
Medewerkers blijven zich verbonden voelen 
met de voormalige werkgever en dat 
verzwakt de positie van de OFGV.  
 

5 2 10 Aandacht voor 
binding, samengaan 
van culturen, creëren 
nieuwe cultuur. 
Hierop activiteiten 
definiëren. 
 
Betrokkenheid 
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bestuurlijk bestuurders 
behouden, rol 
directeur. 

3 De juiste directeur 
wordt niet gevonden 

Te hoge verwachtingen 
van directeur 

Of aan nieuwe organisatie 
wordt onvoldoende 
gewerkt of de verwachte 
efficiency wordt niet 
gerealiseerd.  
 
 
Als gevolg van de 
uitbreiding naar 17 
partners is een andere 
organisatie en aansturing 
nodig dan tot nu toe 
voorzien. Er moet 
rekening worden 
gehouden met meer 
partners en 
verwachtingen. Span of 
control en management 
met verschillende 
kwaliteiten nodig. 
Bedrijfsvoering 
verbeteren is andere 
competentie dan 
bestuurlijke afstemming 
met deelnemers 
 

De verwachtingen zijn dat een directeur 
enerzijds zorgt  voor efficiency 
(instrumenteel) en anderzijds een bindend 
leider moet zijn om een nieuwe organisatie 
op te bouwen. Dit leidt tot afbreukrisico 
indien dit niet haalbaar blijkt.  
 
 

4 1 4 Goed profiel 
opzetten. 
 
Goede 
selectieprocedure. 
 
Juiste tijdelijke 
aanvullende 
ondersteuning 
regelen. 

4 Een onstabiele 
organisatie  

Voortdurende 
veranderingen en 
(bestuurlijke) discussies 
over gebieds- en 
taakuitbreidingen.   

De interne opbouw en de 
vorming van de nieuwe 
samenwerking met 
grotere efficiency van 
werkprocessen blijven 
uit.  

Door fasering van later toetredende 
overheden of de fusie met andere regio’s 
ontstaat geen stabiele organisatie. De 
directie is te veel belast met dergelijke 
processen en kan aandacht niet aan de 
aansturing en bedrijfsvoering besteden. Ook 
de intentie om taken toe te voegen leidt tot 

3 4 12 Uitbreidingen 
zorgvuldig uitvoeren, 
stap voor stap.  
 
Flexibiliteit naast 
stabiliteit als basis 
van de OFGV. 
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organisatorische aanpassingen en 
uitbreidingsvraagstukken. Dit kan leiden tot 
het beeld van “rupsje nooitgenoeg” en dat is 
niet goed in de richting van besturen en voor 
het imago van de OD.  
 
Inmiddels is in het Kwartiermakerplan de lijn 
ingezet: dit is een groeimodel, maar op dit 
moment geen uitbreidingen meer.  

5 
 

Toedeling van overhead Onduidelijkheid over 
toerekening overhead en 
over (de kosten voor) de 
desintegratie 

Kramp in nieuwe 
organisatie 

De definitie van wat overhead inhoudt kan 
verschillen. Discussies leiden tot 
improductiviteit en slechte naam.  
 
 

3 4 12 Directeur ruimte 
geven hiervoor 
transparant te 
rapporteren. 
 
Semantische 
discussies afkappen. 
Denk aan lean en 
mean. 

6 Werkomstandigheden 
onvoldoende 

Onduidelijkheid over 
werkwijze bij zowel de 
medewerkers OFGV als 
bij de partners.  
 
Werkplek en 
werkplekorganisatie 
(nieuwe werken) zijn 
niet tijdig beschikbaar of 
van onvoldoende 
kwaliteit.  
 
 

Partners worden geacht 
werkplekken ter 
beschikking te stellen. Dit 
zijn overheadkosten 
waarbij bij de 
desintegratie rekening 
moet worden gehouden.  
 
Medewerkers houden 
(cultuur-) aansluiting bij 
de oude werkgever, 
zonder het nieuw elan.  
 
Start van de nieuwe 
organisatie moet 
uitstraling hebben van 
één nieuwe duidelijk 
gepositioneerde 

Het nieuwe werken leidt er toe dat verwacht 
wordt dat gemeenten werkplekken ter 
beschikking stellen. Dit zijn overheadkosten 
waarop gemeenten en provincie niet zitten 
te wachten en die in de desintegratiekosten 
tot een toename van kosten leiden.  
 
Ook cultureel gevaar: medewerkers gaan 
naar oude werkplek terug (dichtbij huis).  
 
In het Kwartiermakerplan is hiervoor 
aandacht 

4 4 16 Nieuwe werkwijze 
vereist het maken van 
goede afspraken. De 
voordelen van de 
nieuwe werkwijze 
moeten benut worden 
(goede relatie 
opdrachtgevers). 
Investeren in 
uniforme werkwijze 
en werken aan één 
organisatie. 
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organisatie. Met een 
slechte start is het 
Nieuwe Werken op een 
achterstand gezet  
  

7 ICT-omgeving niet op 
tijd klaar 

De inrichting van de ICT-
omgeving is niet op tijd 
klaar of is van 
onvoldoende kwaliteit.  

Medewerkers zijn niet in 
staat hun werk te doen. 

Er moet gewerkt worden met een nieuw 
werkproces en een daarop ingerichte ICT-
omgeving. Dit is een lastige opgave, om dit 
vanaf dag één in orde te hebben. Voor de 
aanschaf en inrichting van ICT is veel tijd 
nodig. ICT-projecten lopen vaak uit, ook in 
een bestaande omgeving. 
 
Een stabiele ontwikkeling is belangrijk en 
geadviseerd wordt om in ieder geval niet 
meer partners er bij te betrekken totdat de 
nieuwe organisatie voldoende stabiel is.  

5 4 20 In 2011 al beginnen 
met vorm geven van 
werkprocessen en de 
ondersteuningsbehoef
te voor ICT. 
 
Terugvalscenario 
uitwerken voor de 
eerste maanden van 
de start van de OFGV. 

5.  Financiële risico’s  Oorzaak Gevolg Toelichting  Im
 

pact 

Kans 

Effect 

Mogelijke 
beheersmaatregel 
 

1 De OFGV neemt 
financieel risico’s  

Het OFGV heeft (te veel) 
ambitie om te groeien 
en zoekt uitbreiding van 
taken bij partners en bij 
derden. 
Het moeten voldoen aan 
de kwaliteitscriteria kan 
extra investeringen 
vragen. 
 

Deelnemers moeten meer 
bijdragen dan verwacht. 
Afnemend draagvlak te 
verwachten.  

Door taakvermeerdering en schaalvergroting 
kunnen de deelnemers worden 
geconfronteerd met uitzettende 
begrotingen. 
 

4 1 4 Transparantie in 
consequenties bij 
uitbreiding voor alle 
partners. 
 
Duidelijk vastleggen 
wat de opdrachtgever 
bij de start inbrengt 
en daarvoor mag 
verwachten. Extra 
taken, ander beleid, 
investeren in 
kwaliteit, moet 
betaald worden. 
 
Gezonde zakelijkheid 
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in de relatie. 
2 De desintegratiekosten 

zijn onderschat  
Verkokerde benadering 
van de businesscase.  

Risico van verminderd 
draagvlak bij 
achterblijvende partners 
die meer 
desintegratiekosten 
moeten opbrengen dan 
wel een taakstelling aan 
OFGV opleggen.  

Er wordt bijna krampachtig vastgehouden 
aan het overheadpercentage van 24%.  
 
Bij 17 partners die medewerkers overdragen 
moet de desintegratie worden geregeld en 
bekostigd. Voor iedere organisatie zijn de 
gevolgen anders. Dit leidt tot bestuurlijk 
risico 
 

2 4 8 Problemen van de 
latende partij niet 
afwentelen op de 
OFGV. 
 
Begrip en steun aan 
de OFGV bij de start. 

3 Er is onvoldoende 
middelen beschikbaar 
voor inbreng in de 
oprichtingsfase 

Het lopende werk bij de 
diverse organisaties 
vraagt veel inzet. Om 
daarnaast voldoende tijd 
en kwaliteit in te zetten 
voor de GR in oprichting 
vraagt veel van de 
deelnemers 

Het werk wordt 
onvoldoende of door te 
weinig deelnemers 
gerealiseerd. 
Communicatie is dan zeer 
belangrijk.  

De winkel moet openblijven. Er is een forse 
inzet nodig die van medewerkers veel 
vraagt. Een aantal medewerkers kan dit niet 
opbrengen. Het werk komt op dezelfden 
neer. De kosten voor deze aanloop (opgeteld 
circa 20.000 uur; € 1,2 mln) moeten worden 
gedragen, gedeeld. Dit is nog exclusief 
communicatie en besluitvormingsproces en 
meer dan de geraamde opstartkosten (HB 
1247590)! 

4 3 12 Inzet van deelnemers 
inzichtelijk maken. 
 
Afspraken nakomen, 
bij problemen samen 
oplossen. Escaleren 
naar klankbordgroep, 
indien nodig. 
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Bijlage: Bedrijfsplan OFGV: Overzicht risico’s en beheersmaatregelen vanuit opdrachtgevers- en eigenaarsrol  
 
 
 
 Kanttekening risico beheersmaatregel 

1. De GS-Nota Gemeenschappelijke regeling en 
bedrijfsplan Omgevingsdienst Flevoland (HB1264637) 
vermeldt: 
In het bedrijfsplan staat dat de omgevingsdienst in 
beginsel gehuisvest zal worden in de gemeente 
Lelystad waarbij één van de uitgangspunten is dat 
geen inhuizing bij één van de deelnemers plaatsvindt. 
Mogelijk wordt dit uitgangspunt verlaten omdat 
bestuurlijk is besloten dat de provincie Flevoland een 
aanbieding mag doen voor huisvesting in het 
provinciehuis. 
 

dekking voor huuropbrengsten en 
gebouwgebonden dienstverlening ontbreekt 

wijzigen van het bedrijfsplan, opnemen inhuur 
voor termijn 5 jaar (met optie 5 jaar) en 
gebouwgebonden dienstverlening 2 jaar (met 
optie 3 jaar). 

2. De governance binnen de provincie is niet uitgewerkt. 
 

onduidelijke scheiding eigenaarsrol en 
opdrachtgeversrol 

uitwerken inclusief het mandaat van het college 
voor beide rollen en een protocol hoe te 
handelen in situaties waarin mandaat of rol niet 
voorziet. Gereed september 2012. 

3. In het bedrijfsplan is vermeld dat op medewerkers die 
op een later moment worden aangetrokken het sociaal 
plan niet meer van toepassing is 

 

Hiermee worden medewerkers uitgesloten, die 
t.t.v. besluitvorming wel in dienst zijn van de 
partijen, maar die in een later stadium 
overgaan. De BGO/BOR kan hiertegen bezwaar 
maken 

Als algemene overgangsmaatregel bepalen dat 
het sociaal plan ook van toepassing is op elke 
latere overdracht van taken aan de OFGV. 

4. In de risicoanalyse van de GS-Nota 
Gemeenschappelijke regeling en bedrijfsplan 
Omgevingsdienst Flevoland (HB1264637) worden een 
vijftal risico’s benoemd: 

1. integratie; 
2. samenwerking intern (front- en backoffice); 
3. binding van medewerkers aan de nieuwe 

organisatie en gelijktijdig het nieuwe werken; 
4. ICT-omgeving; 
5. uittreding van partners 

Hieraan moeten nog enkele risico’s toegevoegd 
worden, die verderop worden beschreven. De 
kans dat een of meer van de hiernaast 
genoemde risico’s zich voordoen (kans) is 
relatief groot (impact), omdat gekozen wordt 
voor de bouw van een nieuwe organisatie 
(start-up) i.p.v. integreren in de grootste partij 
(provincie). Elk van de genoemde risico’s is in 
feite een kritische succesfactor. 

Directeur en AB/DB moeten scherp sturen op de 
risico’s. Doen één of meerdere van 
bovengenoemde risico’s zich voor dan vertaalt 
zich dit naar hogere opstartkosten of hogere 
kosten in de bedrijfsvoering 

5. Van de nieuw aan te stellen directeur wordt veel 
verwacht. De aandacht moet alzijdig gericht worden. 

Niet duidelijk is of de managementstructuur 
voor de opstartfase adequaat is 

Versterking van het management, extra kosten 

6. De inschatting van de projectbegroting blijkt te laag te Op basis van een sensitiviteitsanalyse zitten er Er is geen reserve (buffer) voorzien voor de 
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zijn (er zijn tegenvallers). 
Bij de opzet van de projectbegroting gold het door 
Berenschot ontworpen model, dat landelijke als 
referentie voor de vorming van RUD’s wordt 
gehanteerd, als uitgangspunt. Op enkele onderdelen is  
omwille van een scherpe businesscase gekozen voor 
een zeer ambitieuze variant van dit model. 
(Zie ook risico-inventarisatie vanuit de regierol, 
risico’s 5.1 en 5.3) 

substantiële risico’s in de kwartiermakersfase 
(management, advisering), de ICT-investering 
en implementatie en (in mindere mate) in 
andere componenten van de projectbegroting, 
waaronder de digitalisering van over te nemen 
archieven. Vanuit de doelredenering (de 
opstartkosten mogen niet te hoog zijn, anders 
komen partijen niet tot overeenstemming) zijn 
de opstartkosten ambitieus laag begroot. De 
post onvoorzien biedt weinig ruimte voor 
tegenvallers. 

omgevingsdienst waarin zij zelf tegenvallers kan 
opvangen. Weliswaar is de opdracht naar de 
directeur van de OFGV dat alles binnen de 
huidige begrotingen moet passen en dat het DB 
en AB hierop stuurt. Conform het bedrijfsplan zal 
de begroting nader worden uitgewerkt zodra de 
directeur van de omgevingsdienst in functie is. 
De stichtende partijen draaien naar 
evenredigheid op voor overschrijding van de 
opstartkosten. Vanuit de eigenaarsrol zal moeten 
worden gestuurd op beheersing van dit risico. 

7. De inschatting van de exploitatiebegroting is te laag. 
Bij de opzet van de begroting gold het door Berenschot 
ontworpen model, dat landelijke als referentie voor de 
vorming van RUD’s wordt gehanteerd, als uitgangspunt. 
Op enkele onderdelen is omwille van een scherpe 
businesscase gekozen voor een zeer ambitieuze variant 
van dit model. 
 
(Zie ook risico-inventarisatie vanuit de regierol, 
risico’s 5.1 en 5.3) 

Op basis van een sensitiviteitsanalyse zitten er 
substantiële risico’s in de exploitatiebegroting 
uit het bedrijfsplan. Dit richt zich m.n. op: 

 de ICT-kosten, zowel implementatiekosten 
als het beheersmatige deel. Er is geen 
dekking voor stille lasten; 

 de cumulatie van ingecalculeerde 
inverdieneffecten (1% per jaar gedurende 5 
jaar, als het niet toekennen gedurende 5 
jaren van loon- en prijscompensatie); 

 het uitgangspunt dat de overhead bij de 
start 24% mag bedragen. In vergelijkbare 
situaties is als ambitie gekozen een 
percentage van 27% ná de opstartfase; 

Vanuit de eigenaarsrol zal moeten worden 
gestuurd op beheersing van dit risico, waarbij de 
directeur van de OFGV zal worden gehouden aan 
de afgesproken financiële kaders. De begroting 
2013 is kaderstellend. Onverhoopte tegenvallers 
zouden kunnen worden opgelost met een 
voorfinanciering, terug te betalen uit latere 
bezuinigingen bij de OFGV. Zij mogen geen per 
saldo verhogend effect op de kaderstellende 
provinciale begroting hebben. 
 
In de weerstandsparagraaf van de 
programmabegroting 2012 is bij de strategische 
risico’s de vorming van de OFGV opgenomen. Het 
strategische risico is gekwantificeerd op € 0,9 
mln. Aanbevolen wordt dit te handhaven. 
 
Noot: Het Bedrijfsplan OFGV voorziet op termijn 
in Uniformering van taken en prijs op basis van 
prestaties. De ramingen van de OFGV zijn 
vooralsnog input gericht. Verwacht mag worden 
dat op termijn de bijdragen aan de OFGV lager 
uitvallen als gevolg van een aangepast 
calculatiesysteem. Het uitgangspunt is immers 
dat de OFGV na enkele jaren gaat “factureren” 
op basis van eenheidsprijzen per afgenomen 
prestatie. Dit kan leiden tot een verlaging van de 
kosten voor de provincie. 
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8. Risico t.a.v. overheadreductie provinciale organisatie het gewenste kwaliteitsniveau van 

ondersteuning kan niet worden gehaald en/of 
de realisatie van het programmaplan interne 
beheersing wordt niet gehaald; 

een meerjarig, nog uit te werken 
overheadreductieprogramma, dat aansluit bij al 
ingezet beleid inzake transitie en interne 
beheersing; 

9. Huisvesten van de OFGV in het provinciehuis betekent 
dat enkele acties in het provinciehuis die nodig zijn om 
ruimte vrij te spelen, vervroegd moeten worden 
doorgevoerd. Ondersteunende diensten komt met een 
voorstel hiervoor. De kosten hiervan moeten vervroegd 
worden genomen in 2012 

Huisvesten van de OFGV vergt het 
tegelijkertijd invoeren van een flexibel 
werkplekconcept (het nieuwe werken) voor de 
provincie. Dit moet onder hoge druk gebeuren. 
Het afbreukrisico is dat er te weinig tijd is om 
draagvlak te creëren voor dit nieuwe concept 
en/of dat de aandacht voor de nieuwe huurder 
OFGV ten koste gaat van de eigen organisatie 
 

Extra menskracht voor het project, meer 
aandacht voor Het nieuwe werken en koppelen 
aan het transitieproces 

10. Omgevingsdienst heeft geen archiefruimte en verwacht 
dat alle deelnemers hun huidige archieven alleen 
digitaal overdragen. De dienst heeft hiervoor geen 
kosten in de begroting opgenomen.  
 

Additionele kosten provincie voor digitalisering 
oude archieven, danwel hogere opstartkosten 
Omgevingsdienst. 

Post opnemen in frictiekosten provincie  
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Bijlage: Omgevingsdienst Flevoland en Gooi&Vechtstreek als verbonden partij 
 
 
Inleiding 
In deze notitie is een analyse gemaakt aan de hand van het Beoordelingskader Verbonden 
partijen (2008) en de discussienota Verbonden partijen en vitale coalities, provinciale 
samenwerking in een veelkleurige jas (december 2011). Uitgangspunt is dat de Omgevingsdienst 
een Verbonden partij is.  
 
De oprichting van deze Omgevingsdienst is gebaseerd op samenwerking in de regio. De 
omgevingsdienst is een regionale dienst, gericht op betere samenwerking door gemeenten en 
provincie: hogere kwaliteit, efficiëntie. Daarnaast is op termijn sprake van herverdeling van 
taken: als er een landsdekkend stelsel van uitvoeringsdiensten is, gaan de bevoegdheden van een 
groot aantal provinciale bedrijven over van de provincie naar de gemeenten. 
 
Verbonden partij 
De omgevingsdienst is een “Verbonden partij”. Bij het doorlopen van de vragen van het 
Beoordelingskader Verbonden partijen (2008) blijkt dat dit instrument de aangewezen weg is. 
Het is een gemeenschappelijke regeling, en is daarmee een publiekrechtelijke organisatie waarin 
de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft1. Een bestuurlijk belang houdt in dat 
zeggenschap kan worden uitgeoefend door het bezit van een zetel in het bestuur of het hebben 
van stemrecht. Een financieel belang betekent dat aan de verbonden partij financiële middelen 
ter beschikking zijn gesteld die niet verhaalbaar zijn indien de verbonden partij failliet gaat 
onderscheidenlijk de middelen waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij 
haar verplichtingen niet nakomt.  
 
Wanneer de provincie ervoor kiest om beleid dan wel taken te laten uitvoeren door een 
verbonden partij, dan is en blijft de provincie verantwoordelijk voor een adequate uitvoering. 
Naast deze bestuurlijke verantwoordelijkheid bestaat er veelal een financieel belang en/of risico 
waarvoor Provinciale Staten uiteindelijk verantwoordelijk zijn.  
 
Beoordelingskader Verbonden partijen (Beslisbomen 1 en 2) 
De keuze om een verbonden partij aan te gaan is zowel landelijk als regionaal ingegeven. De 
politiek besturen binnen Flevoland hebben bewust voor de vorm van “Verbonden partij” gekozen 
omdat dit een toekomstvaste en robuuste oplossing geeft. Om ervoor te zorgen dat de 
provinciaal vertegenwoordiger niet in een spagaat terecht komt om zowel de belangen van de 
rechtspersoon als het belang van de provincie te moeten behartigen, worden de rollen van 
eigenaar (belang van rechtspersoon) en opdrachtgever (belang van provincie) niet bij dezelfde 
gedeputeerde belegd. In het Beoordelingskader Verbonden partijen (2008) is een tweetal 
beslisbomen opgenomen als hulpmiddel om  
- te bepalen of gekozen moet worden voor een verbonden partij (nummers 1- 4)  
- te bepalen wat voor vorm deze verbonden partij moet hebben (nummer 5 – 7).  
 
Nr Afwegingsvraag Antwoord met toelichting 
1 Is er sprake van een publiek 

belang dat door de provincie 
behartigd moet worden 
 

Ja.  
 
Er is sprake van een publiek belang dat door de provincie 
behartigd moet worden. De uitvoeringstaken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving is een wettelijke 
taak van de provincie. Bemoeienis van de provincie is een 
vereiste. Het gaat hier niet om een maatschappelijk belang dat 
ook door de markt of een nonprofit organisatie kan worden 
behartigd. 
 

2 Is er sprake van een exclusieve 
provinciale betrokkenheid 

Nee.  
 
Doordat het gaat om wettelijke taken, is provinciale 

                                                     
1 artikel 1 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
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betrokkenheid essentieel. Maar de doelstellingen van de 
omgevingsdienst vragen juist om gezamenlijk betrokkenheid en 
geen exclusieve provinciale betrokkenheid.  
 

3 Kan de provincie zelf het 
publiekrechtelijk belang 
behartigen 

Nee.  
 
De provincie is initiatiefnemer omdat het Rijk de provincies 
heeft aangewezen als regisseur om te zorgen dat er regionale 
uitvoeringsdiensten komen. Totdat de bevoegdheden van taken 
zijn overgedragen aan de gemeenten is de provincie Flevoland 
de grootste partner binnen de omgevingsdienst. 
 
De samenwerking is gebaseerd op gezamenlijke taakuitvoering 
van provincies en gemeenten in regio Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek 
 
Het aangaan van de verbonden partij is dé oplossing voor het 
uitoefenen van invloed van de provincie. De gemeenten hebben 
ook een wettelijke taak op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. Bij de herverdeling van taken binnen 
bestuurlijk Nederland wordt er niet voor gekozen om 
uitvoeringstaken bij de provincie te beleggen, maar juist bij de 
gemeenten. De omgevingsdienst is dé manier om goede 
samenwerking, uniformiteit, verhoging van de kwaliteit van het 
werk te verkrijgen. 

4 Is het aangaan van een 
verbonden partij de oplossing 
voor het uitoefenen van invloed 
 

Ja.  
 
Bij de herverdeling van taken binnen bestuurlijk Nederland 
wordt er niet voor gekozen om uitvoeringstaken bij de provincie 
te beleggen, maar juist bij de gemeenten. De omgevingsdienst is 
dé manier om goede samenwerking, uniformiteit, verhoging van 
de kwaliteit van het werk te verkrijgen. Het aangaan van de 
verbonden partij is daardoor dé oplossing voor het uitoefenen 
van invloed van de provincie. De gemeenten hebben ook een 
wettelijke taak op het gebied van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving.. 
 

5 Is er een publiekrechtelijke 
participatie in WGR-verband 
mogelijk  
 

Er is juridisch onderzoek gedaan naar de organisatievorm. De 
gemeenschappelijke regeling is de juiste vorm, dit is extra 
bekrachtigd door de staatssecretaris. 
 

6 Is er sprake van een project 
waarbij een  PPS-constructie 
meerwaarde kan hebben 

Nee 

7 Is een privaatrechtelijke 
participatie mogelijk en 
opportuun 

Nee 

 

Governance in verbonden partijen 
Bij de organisatie van en het speelveld rondom verbonden partijen ligt een relatie met het 
begrip Governance. In de theorie is het begrip Governance als volgt uitgelegd: Governance is het 
waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht 
houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van 
doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording 
afleggen ten behoeve van belanghebbenden.  
 
Bij verbonden partijen doen zich vraagstukken van Good Governance voor. Vraagstukken die 
borgen dat de verschillende partijen opereren binnen hun verantwoordelijkheid. Voorbeelden 
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hiervan zijn: De wat-vraag ligt bij Provinciale Staten, de hoe-vraag ligt bij Gedeputeerde Staten. 
Door deze borging ontstaat goed bestuur en is resultaat gegarandeerd.  
 

Op drie niveaus doet zich Good Governance voor: 

1. De verschillende lagen van Provinciale Staten tot en met het ambtelijk apparaat. De 
ambtelijke organisatie vormt de basis voor de uiteindelijke uitvoering van de verbonden 
partij. Iedere bestuurslaag kent z’n eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbinnen moeten 
zij kunnen bijsturen waar nodig is.  

2. In de loop der tijd is een netwerk ontstaan van verbonden partijen. De provincie treedt vaak 
op als publiek regisseur en is verantwoordelijk voor samenwerking en afstemming binnen een 
dergelijk netwerk. Dit vraagt om typische competenties en eisen voor netwerksturing; 

3. De uitvoeringsorganisatie moet ‘in control’ zijn voor de beheersing van het netwerk. Dit 
geldt tevens voor de verbonden partij. Ook deze moet relevante informatie aan de provincie 
door kunnen geven. 

 
Met de verbonden partijen zijn of worden afspraken gemaakt omtrent de invulling van de 
Governance. Hierbij wordt dan rekening gehouden met de omstandigheid dat meerdere 
entiteiten een rol kunnen spelen, zoals het bestuur van de provincie en/of raden van bestuur. Bij 
het aangaan van een nieuwe verbonden partij moeten hierover afspraken gemaakt worden.  
 
Governance 
Over de aansturing van de omgevingsdienst is een aantal aspecten afgesproken:  
• De sturing, beheersing, verantwoording en toezicht wordt eenduidig afgesproken doordat de 

omgevingsdienst elk jaar een uitvoeringsprogramma maakt en daarover verantwoording 
aflegt. De omgevingsdienst heeft een eigen begroting en jaarrekening. 

• Vanuit de eigenaarrol zal regelmatig overleg zijn met de directeur van de omgevingsdienst. 
De onderwerpen tijdens dit overleg komen voort uit de onderkende risico’s. 

• Voor de inrichting van de governance geldt het volgende: 
 De provincie blijft bevoegd gezag. Taken worden gemandateerd, niet gedelegeerd. 
 De directeur van de omgevingsdienst krijgt een vergaand mandaat, zodat slagvaardig 

gewerkt kan worden. 
 Het provinciaal deel van het uitvoeringsprogramma van de omgevingsdienst is de 

opdracht van GS aan de omgevingsdienst. 
 Bij bestuurlijk gevoelige dossiers is er nauw contact tussen de omgevingsdienst en de 

gedeputeerde Milieu. 
 De gedeputeerde die zitting heeft in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de 

omgevingsdienst om de eigenaarrol goed in te vullen, stuurt op een gezonde 
bedrijfsvoering van de omgevingsdienst. Het college moet nog bepalen of de 
gedeputeerde Financiën de rol van eigenaar vervult en de gedeputeerde Milieu de 
opdrachtgeverrol, of dat beide rollen door de gedeputeerde Milieu worden vervuld. 

 Voor afstemming tussen beleid en uitvoering is nauw contact tussen de 
omgevingsdienst en de beleidsafdeling van de provincie. 

 

Toepassing 

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wettelijke taken. 
Provinciale Staten hebben een kaderstellende en controlerende rol. Dit geldt bij uitstek voor 
deze taken. Het kader is vooral wettelijk vastgelegd. Met de oprichting en in standhouding van 
een omgevingsdienst wordt een kerntaak van de provincie uitgevoerd. Samen met de gemeenten 
kunnen deze kerntaken nog beter worden uitgevoerd.  
 
Kan de provincie er zeker van zijn dat de beoogde resultaten in voldoende mate bereikt worden? 
De taakuitvoering zal over de gehele regio zeker verbeteren. Maar ook de gemeenten blijven 
bevoegd gezag, en in die zin blijven er lokale keuzes mogelijk. De provincie heeft de trekkersrol 
bij de tot stand koming van de Omgevingsdienst. Als op een later moment de bevoegdheden 
deels overgaan naar de gemeenten wordt het belang van de provincie kleiner, maar de provincie 
zal ook op de langere termijn partner blijven binnen de omgevingsdienst. 
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Stappenplan bij keuze Verbonden partij 

1. Risicoprofiel Verbonden partij. Vooral de robuustheid van de dienst die gebouwd wordt is 
een aandachtspunt. Door uitbreiding van de regio met Gooi en Vechtstreek en door brede 
inbreng van taken door provincie en gemeenten wordt de beoogde robuustheid bereikt. 

2. Het juiste type Verbonden partij is een Gemeenschappelijke regeling van provincie 
Flevoland, provincie Noord Holland en gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. 

3. Gezamenlijke doelstelling: zie intentieverklaring……. 
4. Prestatieafspraken over prestaties en kwaliteit, afbakening taken, verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden, risico’s, sturing en verantwoording en ontbindingsvoorwaarden zijn terug te 
vinden in het bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling. De kaders in het bedrijfsplan 
zullen nog verder uitgewerkt worden in productencatalogus, besturingsmodel en 
overlegstructuur, jaarprogramma 2013, programmabegroting 2013 – 2016. 

5. Afspraken over informatievoorziening. Deze afspraken staan in het bedrijfsplan en de 
gemeenschappelijke regeling. 

6. Er is afgesproken dat de omgevingsdienst na de start nog eens 5% moet bezuinigen. Na drie 
jaar zal de kostprijssystematiek bekend zijn en kan ook benchmarking met andere 
uitvoeringsdiensten plaats vinden. 

7. Opdrachtgever is gedeputeerde Milieu, ondersteund door de beleidsafdeling. Eigenaar is de 
gedeputeerde Financiën, ondersteund door de Directeur Middelen. 

8. De medewerkers met de juiste competenties, kennis en expertise zullen bij de 
omgevingsdienst werkzaam zijn. Bij de provincie zijn geen medewerkers meer met 
inhoudelijke kennis van zaken. 

9. Een evaluatie zal als eerste plaats vinden als de bevoegdheden van bepaalde provinciale 
taken overgaan naar de gemeenten. Daarna zal een evaluatie plaats vinden als de 
kostprijssystematiek is ingevoerd. 

10. Op basis van een risico-analyse zal het gesprek plaatsvinden tussen de politiek bestuurders 
en de directeur van de omgevingsdienst. 

11. De mogelijkheden van uittreding zijn geregeld in de Gemeenschappelijke regeling. De 
strategie van de provincie is dat zij, bij de start en totdat het moment van overdracht van 
een deel van de provinciale taken naar de gemeenten, een trekkende en (mede)bepalende 
rol heeft. Na de overdracht zal de rol van de provincie minder prominent zijn. Het is wel van 
belang dat wij partner blijven in de omgevingsdienst, zodat de provinciale taken die bij de 
provincie blijven nog wel goed worden uitgevoerd. 
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Bijlage 1 Beslisboom Aangaan Verbonden partij  
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 Bijlage 2. De keuze van een Verbonden partij  
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BESTUURLIJKE SAMENVATTING 

Dit rapport bevat een expertmatig advies ten aanzien van de bestuurlijke wens om de nieuw 

te vormen RUD Flevoland ‘onder te brengen bij’ de bestaande Veiligheidsregio Flevoland. 

Deze wens is afgezet tegen een aantal uitgangspunten en bezien in het licht van twee 

andere varianten: een zelfstandige RUD en het model van gastheerschap.  

Bij de uitwerking van ons advies zijn de volgende uitgangspunten van doorslaggevende 

betekenis geweest: 

- RUD Flevoland heeft alle deelnemende partijen als ‘mede-eigenaar’; 

- RUD Flevoland heeft een duurzame organisatievorm, anticiperend op ontwikkelingen; 

- RUD Flevoland kent mogelijkheden tot groei in termen van deelnemers en/ of taken. 

 

Onze conclusie is dat het oprichten van een aparte GR voor de RUD Flevoland en deze 

fysiek te koppelen aan de Veiligheidsregio mogelijk is, maar dat er wel een aantal belangrijke 

kanttekeningen bij deze variant zijn te plaatsen. Zo kan de RUD Flevoland qua huisvesting 

niet bij de VR worden ondergebracht omdat hiervoor geen fysieke ruimte is, zal als het gaat 

om het gebruik kunnen maken van de ondersteuning van de GR een Europese aanbesteding 

moeten worden doorlopen, die de voordelen van de samenwerking onzeker maakt en 

ontstaat een bepaalde afhankelijkheid met de VR die ook nadelen heeft, zeker ook in het 

licht van de mogelijke fusieperikelen die de VR de komende jaren zal krijgen.  

Gelet op deze kanttekeningen achten wij de variant een zelfstandige GR een betere optie, 

omdat deze meer duurzaam zal zijn en beter fundament zal vormen voor participatie van 

nieuwe deelnemers maar vooral ook nieuwe taken. Ook onder de VR zal tot een nieuwe GR 

moeten worden gekomen aangezien de provincie mede-eigenaar wenst te worden van de 

nieuwe RUD en geen deelnemer is aan de GR VR en dit ook niet zal worden, omdat in de 

VR andere taken zijn ondergebracht dan waar de provincie over gaat. Een nieuwe GR zal er 

dan in ieder geval moeten komen. 

Met dat gegeven adviseren wij om de RUD Flevoland als een zelfstandige GR op te zetten, 

in beginsel onafhankelijk van de VR, waarbij de RUD Flevoland wel inzet op groei van 

deelnemers en taken om vanuit de huidige basis –die als zodanig als fundament kan worden 

gezien- door te bouwen aan een robuuste en duurzame organisatie.  

Uit dit advies volgen de stappen om tot een intentieverklaring te komen op basis waarvan 

een bedrijfsplan met een nieuwe GR kan worden uitgewerkt.  
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TEN GELEIDE 

In opdracht van de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde 

heeft SeinstravandeLaar B.V. in de maanden februari en maart 2011 onderzoek gedaan naar 

de meest wenselijke vorm voor een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) tussen deze vier 

partijen in Flevoland. 

Onderhavig rapport bevat ons expertmatig advies, dat is afgestemd met de ambtelijke 

begeleidingscommissie. Omdat er een bestuurlijke voorkeur is voor een lichte constructie is 

de vraag die in dit onderzoek centraal staat of het haalbaar is de nieuw te vormen RUD 

Flevoland ‘onder te brengen’ bij de Veiligheidsregio Flevoland. Op voorhand hebben wij 

meegekregen dat het antwoord op deze vraag in het perspectief moet worden gezien ten 

opzichte van andere mogelijkheden voor de vorming van een RUD Flevoland, los van de 

Veiligheidsregio. Wij hebben twee mogelijke alternatieven, te weten ‘een zelfstandige RUD’ 

en ‘het model van gastheerschap’, in dit advies meegenomen. 

Wij zijn van mening dat het in ogenschouw nemen van onze conclusies en de opvolging van 

ons advies als randvoorwaardelijk moet worden gezien voor het vormen van een duurzame 

RUD Flevoland, met voldoende kansen op groei om te verworden tot een robuust en 

kwalitatief hoogwaardig samenwerkingsverband. 

De bestuurlijke besluitvorming die op basis van dit advies plaats kan vinden, dient als 

fundament voor de verdere stappen in het proces van het neerzetten van een RUD 

Flevoland, zoals de bestuurlijke intentieverklaring, het bedrijfsplan en het inrichtingsproces. 

 

Namens SeinstravandeLaar B.V. 

 

 

 

 

Arno Seinstra 

partner  
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1 |   BESTUURLIJKE VOORKEUR NADER GEOBJECTIVEERD 

1.1   |   RUD LANDELIJK GEZIEN ALS REMEDIE VOOR CONSTATERINGEN COMMISSIE MANS 

De commissie Mans concludeert medio 2008 in haar eindrapport ‘De tijd is rijp’ dat de schaal 

van veel gemeenten te klein is voor de vereiste schaal waarop de handhaving van het 

omgevingsrecht zou moeten plaatsvinden. De versnippering van deze taak over circa 500 

organisaties, in combinatie met de vrijblijvendheid in samenwerking en uitvoering, staat 

effectiviteit en efficiëntie in de weg, zo stelt Mans.  

Zowel het vorige als het huidige kabinet onderschrijven de constateringen van Mans. 

Problemen die zich nu voordoen, zoals fragmentatie, onnodige bestuurlijke drukte, 

gecompliceerde verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden, een tekort aan capaciteit, 

kennis en kunde bij een deel van de individueel bevoegde gezagsinstanties, onvoldoende en 

te vrijblijvende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen toezichthouders en 

handhavers, moeten tot het verleden gaan behoren. De vorming van Regionale 

Uitvoeringsdiensten (RUD) is de remedie om deze problemen het hoofd te bieden.  

1.2   |   BESTUURLIJKE VOORKEUR ‘RUD BIJ VEILIGHEIDSREGIO’ BIJ START VAN DIT ONDERZOEK 

Bij de start van dit onderzoek is ons meegegeven om vooral de optie te bezien om een RUD 

Flevoland onder te brengen bij de bestaande Veiligheidsregio Flevoland, mede vanwege de 

bestuurlijke voorkeur voor een lichte constructie. Het onderzoek is dan ook primair gestart 

vanuit deze invalshoek. Ofwel, het expertmatig advies geeft primair antwoord op de centrale 

vraag: 

  

Is het haalbaar  de nieuw te vormen RUD Flevoland ‘onder te brengen’ bij de reeds 

bestaande Veiligheidsregio Flevoland. 

 

Naast de ‘variant Veiligheidsregio’, die in dit onderzoek is onderverdeeld in vier subvarianten, 

is een tweetal andere varianten in dit onderzoek betrokken; ‘een zelfstandige RUD’ en ‘het 

model van gastheerschap’. Deze beide varianten zijn als alternatief afgezet tegen de variant 

Veiligheidsregio. 

1.3   |   VRAAG AAN ONS: OBJECTIEF OORDEEL EN EXPERTMATIG ADVIES 

Voor de totstandkoming van het geobjectiveerde oordeel en het daaraan gerelateerde 

expertmatig advies, is een pragmatische en doelgerichte aanpak gehanteerd.  

 

Als kader voor het onderzoek zijn, op voordracht van en in nauwe afstemming met de 

ambtelijke begeleidingscommissie, acht uitgangspunten voor de toekomstige vormgeving 

van de RUD Flevoland geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn als ‘toetsingskader’ gebruikt. 

De verschillende varianten betrokken in dit onderzoek zijn namelijk langs de ‘meetlat’ van 

deze uitgangspunten gelegd. 
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Daarnaast zijn feitelijke gegevens over de vier partners in de RUD Flevoland en aangaande 

de opzet en inrichting van de Veiligheidsregio Flevoland verzameld. Ook zijn de meningen 

van enkele relevante partijen, waaronder die van sleutelfiguren binnen de Veiligheidsregio 

Flevoland, opgehaald. Deze informatiebronnen zijn gebruikt als extra input voor het 

geobjectiveerde oordeel per variant. 

 

Uiteindelijk is beoordeeld welke variant het beste ‘scoort’ op de uitgangspunten. Dit in eerste 

instantie vanuit het perspectief van de kwalitatieve voor- en nadelen en vervolgens op grond 

van een kwantitatieve (financiële) vergelijking. 

1.4   |   LEESWIJZER 

Zoals hiervoor gesteld is als kader voor het onderzoek een aantal uitgangspunten 

geformuleerd, waaraan de toekomstige RUD Flevoland in meer of mindere mate invulling 

zou moeten geven. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in hoofdstuk 2.  

In hoofdstuk 3 worden vervolgens, op basis van de in hoofdstuk 2 opgenomen 

uitgangspunten, de mogelijke subvarianten betreffende ‘het onderbrengen van de RUD 

Flevoland bij de Veiligheidsregio Flevoland’ in kaart gebracht. Iedere subvariant is daarbij 

getypeerd, de voor- en nadelen per variant worden in kaart gebracht en we geven een 

expertmatig oordeel over de haalbaarheid ervan. 

In hoofdstuk 4 zijn twee alternatieven, voor de subvarianten zoals in hoofdstuk 3 geschetst, 

bezien. Beide alternatieve varianten zijn afgezet tegen de optie ‘Veiligheidsregio’. 

Vervolgens is in hoofdstuk 5 een indicatieve kostenanalyse gemaakt. De opstartkosten, 

exploitatielasten en frictiekosten zijn voor de dan nog twee resterende varianten die een 

serieuze optie zijn voor de vorming van de RUD Flevoland in kaart gebracht.  

Hoofdstuk 6 bevat onze slotoverwegingen, de conclusies en ons advies ten aanzien van de 

meest wenselijke vormgeving van de RUD Flevoland. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een korte doorkijk gegeven op het proces dat volgt direct nadat 

bestuurlijke besluitvorming over dit advies heeft plaatsgevonden. 
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2 |   UITGANGSPUNTEN ALS BASIS VOOR EXPERTMATIG ADVIES 

2.1   |   ACHT UITGANGSPUNTEN ALS TOETSINGSKADER 

Gegeven de bestuurlijke voorkeur en de daaraan gekoppelde ambtelijke opdracht is een 

achttal uitgangspunten, bij wijze van toetsingskader voor de mogelijke varianten voor de 

vormgeving van de RUD Flevoland, opgesteld: 

1. RUD Flevoland heeft alle deelnemende partners als ‘mede-eigenaar’; 

2. RUD Flevoland heeft een heldere bestuurlijke aansturing; 

3. RUD Flevoland heeft een zo licht mogelijk bestuurlijk/ juridisch construct; 

4. RUD Flevoland biedt partners de setting om te voldoen aan de kwaliteitscriteria; 

5. RUD Flevoland wordt budgettair neutraal gevormd, in een meerjarig perspectief; 

6. RUD Flevoland heeft een duurzame organisatievorm, anticiperend op ontwikkelingen; 

7. RUD Flevoland kent mogelijkheden tot groei in termen van deelnemers en/ of taken; 

8. RUD Flevoland kan rekenen op voldoende bestuurlijk draagvlak. 

We lichten deze uitgangspunten, hieronder kort en feitelijk toe: 

De provincie wil als mede-eigenaar optreden van de RUD Flevoland. De provincie levert van 

de vier partners het grootste aandeel van de formatie in de RUD. Daarnaast betreffen de in 

de RUD onder te brengen taken politiek/ bestuurlijk gevoelige taken. Als vanzelfsprekend wil 

de provincie dan ook direct bestuurlijke zeggenschap houden in deze samenwerkingsvorm.  

Daarmee gepaard gaande bestaat de wens te komen tot een heldere bestuurlijke aansturing 

van de RUD Flevoland. Het is derhalve onwenselijk de RUD te vermengen met niet direct 

complementaire taken dan wel bestuurlijke partners. 

Tevens bestaat er een duidelijk bestuurlijke voorkeur voor een bestuurlijk/ juridisch zo licht 

mogelijk construct. Bij voorkeur vindt de bestuurlijke aansturing van de RUD Flevoland plaats 

zonder daarvoor een aparte Gemeenschappelijke Regeling (GR) in het leven te roepen.  

De kwaliteitscriteria en de checklist RUD-criteria kunnen gebruikt worden als referentiekader 

om de inrichting en toegevoegde waarde van de te vormen RUD te beoordelen. Het voldoen 

aan de kwaliteitscriteria stelt onder andere eisen aan de robuustheid van de RUD Flevoland. 

Een ander uitgangspunt is dat de RUD Flevoland budgettair neutraal is, gezien vanuit een 

meerjarig perspectief. Hiermee wordt bedoeld dat de opstartkosten en mogelijke frictiekosten 

op een redelijke termijn (drie tot vier jaar) inverdiend kunnen worden. De RUD wordt geacht 

daarna, als het gaat om de exploitatie, financieel voordeliger te zijn ten opzichte van de 

huidige situatie. 

Het kunnen anticiperen op ontwikkelingen en het daarbij kiezen van een duurzame 

organisatievorm is een volgend uitgangspunt. Anticiperen op ontwikkeling op landelijk, 

provinciaal en gemeentelijk niveau. Ontwikkelingen rondom de fusie van de Veiligheidsregio 

met de VR Gooi & Vechtstreek is hier een voorbeeld van. Het uitgangspunt ‘mogelijkheden 

tot groei in termen van deelnemers en/ of taken’ hangt hiermee direct samen.  
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Belangrijk is dat de uiteindelijk gekozen variant mogelijkheden biedt tot groei in termen van 

deelnemers (in eerste aanleg binnen de provinciegrenzen) en/ of taken, bijvoorbeeld op het 

terrein van bouw- en woningtoezicht.  

Tot slot is een ‘breed’ bestuurlijk draagvlak onmisbaar bij de vorming van de RUD Flevoland. 

Bestuurlijk draagvlak bepaalt in belangrijke mate de voortgang en het succes van de 

oprichting en het functioneren van de RUD Flevoland. 

2.2   |   DRIE DOMINANTE UITGANGSPUNTEN 

Aan voorstaande acht uitgangspunten kunnen ‘gewichten’ worden toegekend als het gaat 

om de oordeelsvorming over de mogelijke varianten voor de vorming van de RUD Flevoland. 

Op grond van onze ervaring hebben wij drie van de voornoemde acht uitgangspunten als 

‘dominant’ getypeerd: 

1. RUD Flevoland heeft alle deelnemende partijen als ‘mede-eigenaar’; 

2. RUD Flevoland heeft een duurzame organisatievorm, anticiperend op ontwikkelingen; 

3. RUD Flevoland kent mogelijkheden tot groei in termen van deelnemers en/ of taken. 

Wij hebben deze ‘selectie’ gemaakt met het oog op het feit dat de RUD Flevoland een 

bepaalde duurzaamheid en robuustheid moet hebben/ krijgen. Slechts dan kan aan de 

kwaliteitscriteria worden voldaan. Het kwaliteitsaspect zien wij daarmee als afgeleide van de 

vorm die wordt gekozen. Het financiële aspect hebben wij nadrukkelijk en expliciet een 

plaats gegeven in het onderzoek, maar zien wij niet direct als onderscheidende factor op 

grond waarvan de besluitvorming beïnvloed zal worden. Weliswaar zijn wij ons zeer bewust 

van de financiële situatie van veel gemeentelijke organisaties, maar wij hebben de ervaring 

dat een RUD – mits goed opgezet en goed aangestuurd – op termijn leidt tot 

kostenvoordelen. Daarmee kunnen opstart- en frictiekosten in een meerjarig perspectief 

daadwerkelijk worden inverdiend. 

Wij beschouwen de drie dominante uitgangspunten derhalve als noodzakelijke 

randvoorwaarden voor het succesvol oprichten en laten functioneren van de RUD Flevoland.  
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3 |   VARIANT ‘APARTE GR FYSIEK BIJ VEILIGHEIDSREGIO’ MOGELIJK 

3.1   |   VARIANT VEILIGHEIDSREGIO KENT VIER SUBVARIANTEN 

Bestuurlijk geniet het de voorkeur de nieuw te vormen RUD Flevoland fysiek onder te 

brengen bij de Veiligheidsregio Flevoland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit onderzoek hebben wij vier subvarianten onderscheiden die op het eerste oog de 

mogelijkheid bieden om de RUD Flevoland op enigerlei wijze (bestuurlijk/ juridisch en/ of 

fysiek) onder te brengen bij de Veiligheidsregio Flevoland: 

1. Netwerkmodel; 

2. Afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio; 

3. Privaatrechtelijke vorm; 

4. Aparte Gemeenschappelijke Regeling, fysiek gekoppeld aan de Veiligheidsregio 

 

In dit hoofdstuk worden deze subvarianten van de variant Veiligheidsregio één voor één 

bezien. Iedere subvariant wordt kort getypeerd, de potentiële voor- en nadelen ervan worden 

in kaart gebracht en er wordt afgesloten met de conclusie of de betreffende subvariant al dan 

niet aan te bevelen is. 

In de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk wordt (een voorlopig) antwoord gegeven op de 

centrale vraagstelling van dit onderzoek, namelijk of het haalbaar is de nieuw te vormen 

RUD Flevoland onder te brengen bij de bestaande Veiligheidsregio Flevoland. 

  

De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband, in de vorm van een 

Gemeenschappelijke Regeling, van alle gemeenten binnen de provincie Flevoland. De 

provincie is bestuurlijk en organisatorisch niet betrokken bij deze organisatie. Binnen de 

Veiligheidsregio zijn de meldkamer, de brandweertaken en de Geneeskundige 

Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) samengebracht onder één bestuurlijke 

aansturing. De meldkamer en de GHOR zijn echter gepositioneerd binnen de organisatie 

van de GGD. De GGD legt rekening en verantwoording af aan de Veiligheidsregio voor 

deze beide onderdelen. Voor wat betreft de personele bezetting bestaat de Veiligheidsregio 

feitelijk dus enkel uit medewerkers van de brandweer Flevoland. In totaliteit behelst de 

Veiligheidsregio/ brandweer Flevoland circa 140 fte beroepsformatie en 440 fte vrijwilligers. 

Daarop is een ondersteuning georganiseerd van circa 40 fte in de bedrijfsvoeringsfuncties, 

zoals P&O, ICT en facilitaire zaken. De medewerkers van de Veiligheidsregio zijn fysiek 

‘versnipperd’ over de vele locaties binnen de provincie Flevoland. De organisatie van de 

Veiligheidsregio is volop in beweging door mogelijke schaalvergroting. 
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3.2   |   NETWERKMODEL: OP LANGE TERMIJN NIET DUURZAAM 

Korte typering 

Kenmerkend voor het netwerkmodel is het feit dat er geen nieuw bestuurlijk/ juridisch 

construct wordt opgetuigd. De ambtenaren blijven in dienst van, en aangestuurd door, de 

eigen gemeente/ provincie. De formatie van de nieuw te vormen RUD wordt gecentraliseerd 

op één locatie, in dit geval bij de Veiligheidsregio. 

Samenwerken in een netwerkmodel kenmerkt zich door kennisuitwisseling en door semi-

stabiele relaties tussen de partners. De kern van deze vorm van samenwerking zit namelijk 

in het aangaan, ontwikkelen en onderhouden van betekenisvolle relaties. Indien daar niet 

langer sprake van is, ontvalt de legitimiteit voor het samenwerkingsverband. Een partner blijft 

vrij om desgewenst uit het samenwerkingsverband te stappen. 

Overwegingen 

Het netwerkmodel is, na de ad hoc samenwerking, de meest vrijblijvende organisatievorm 

voor samenwerking. Deze vrijblijvendheid brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo 

volstaat juridisch gezien een samenwerkingsconvenant voor het opereren in een 

netwerkmodel. Het is vanuit bestuurlijk/ juridisch oogpunt dan ook een licht construct. De 

bestuurlijk/ juridische organisaties blijven bij deze subvariant onveranderd, waardoor deze 

vorm ook relatief snel te realiseren is. 

Het nadeel aan deze vrijblijvendheid van samenwerking is dat het grote risico’s met zich 

meebrengt ten aanzien van de continuïteit, duurzaamheid en kwetsbaarheid. Vooral voor 

kleine gemeenten die de kwetsbaarheid willen verkleinen en streven naar schaalgrootte biedt 

dit model voor de langere termijn geen passende oplossing. Ondanks dat de 

krachtenbundeling tussen partners zorgt voor kennisdeling, kan het netwerk blokkeren 

omwille van besluitenloosheid en het laten prevaleren van de individuele belangen. Daarbij 

komt ook dat de informele coördinatie moeilijker wordt naarmate de organisatie groter wordt. 

Voor het netwerkmodel wordt vaak gekozen wanneer organisaties tijd nodig hebben om naar 

elkaar toe te groeien en wanneer de noodzaak om schaalgrootte/ robuustheid te realiseren 

niet dringend is. Ook is dit model niet congruent aan de landelijke beleidslijn en doet het niet 

geheel recht aan de opzet van Regionale Uitvoeringsdiensten zoals bedoeld door het Rijk.1  

 

 

 

 

 

                                                
1
 Het Rijk heeft uitsproken  dat de Regionale Uitvoeringsdiensten bij voorkeur een openbaar lichaam in de zin van 

de Wgr zijn. Daarbij stellend dat indien een RUD geen openbaar lichaam is, de kans dat een of enkele 
gemeentebesturen het functioneren/ voortbestaan van de RUD kunnen bepalen wordt uitgesloten. Zie checklist 
criteria RUD vorming, versie 1.0 van 14 januari 2011. 
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De voor- en nadelen van het netwerkmodel zijn kort opgesomd in tabel 1:  
 
Tabel 1: Voor- en nadelen netwerkmodel. 

Voordelen Nadelen 

+ Bestuurlijk/ juridisch licht construct 

 

+ Snel te realiseren (bestuurlijke 

organisaties blijven onveranderd) 

 

+ Beperkte impact voor het personeel 

- Vrijblijvende organisatievorm  

 

- Bestuurlijke aansturing niet helder 

 

- Risico’s ten aanzien van continuïteit 

 

- Niet duurzaam/ kwetsbaar door 

‘vrijblijvendheid’ 

 

- Blokkade van netwerk omwille van 

besluitenloosheid 

 

- Informele coördinatie moeilijker bij groei 

 

- Doet niet geheel recht aan RUD zoals 

bedoeld/ niet congruent aan landelijke 

beleidslijn 

 

Conclusie  

Wij bevelen de subvariant ‘netwerkmodel’ niet aan. Het model is voor de langere termijn 

onvoldoende stabiel en duurzaam en voldoet daarmee niet aan de gestelde noodzakelijke 

randvoorwaarden. 

3.3   |   AFDELING VAN DE GR VEILIGHEIDSREGIO: BESTUURLIJKE AANSTURING NIET HELDER 

Korte typering  

Het positioneren van de RUD Flevoland als afdeling van de bestaande Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Flevoland, betekent dat de RUD onder bestuurlijke aansturing van 

het Algemeen Bestuur/ Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio komt. 

Alle taken en formatie binnen de RUD wordt gecentraliseerd binnen de organisatie van de 

Veiligheidsregio en medewerkers van de RUD treden in dienst van de Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio.  

Overwegingen 

Het voordeel van het positioneren van de RUD Flevoland ‘als afdeling van’ de bestaande 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland, is vooral het feit dat er geen 

aparte Gemeenschappelijke Regeling voor de RUD hoeft te worden opgericht.  
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Nadeel van deze subvariant is echter dat het bestuur van de Veiligheidsregio ook 

eindverantwoordelijk wordt voor het besturen van de RUD Flevoland. Een bestuur waarin de 

provincie Flevoland geen zitting heeft en waarin drie gemeenten zijn vertegenwoordigd die 

(nog) geen participant zijn in de RUD. De provincie zal echter het grootste aandeel van de 

formatie voor de RUD inbrengen en wil ook gezien de aard van de in de RUD onder te 

brengen taken, als vanzelfsprekend, bestuurlijk mede-eigenaar worden van de nieuw te 

vormen RUD. Daar komt nog bij dat de provincie niet verantwoordelijk wil worden voor taken 

die niet tot haar primaire aandachtsgebieden behoren, zoals brandweertaken. Ook heeft het 

Rijk als randvoorwaarde gesteld dat de provincie, en bij voorkeur ook de gemeenten, 

eigenaar zijn van de RUD.2 

Hoewel een Gemeenschappelijke Regeling in principe voldoende groeimogelijkheden in 

termen van deelnemers en/ of taken heeft, zijn daarbij in deze constructie nog een paar 

kanttekeningen bij te plaatsen. 

Ten eerste het gegeven dat de Veiligheidsregio Flevoland momenteel de mogelijkheden tot 

groei in termen van deelnemers verkent, bijvoorbeeld door opschaling met de regio Gooi & 

Vechtstreek. In de praktijk blijkt dat dergelijke schaalvergrotingen vaak leiden tot onrustige 

perioden. Het is naar onze mening onwenselijk dat een dergelijke opschaling aan de zijde 

van de veiligheidstaken parallel loopt met de ‘inbedding’ van de RUD Flevoland binnen de 

Veiligheidsregio.  

Ten tweede is het aannemelijk dat groei in termen van taakvelden (bijvoorbeeld uitbreiding 

van taken rondom bouw- en woningtoezicht) lastiger te bewerkstelligen is, daar deze taken 

beleidsmatig steeds verder van de primaire taken van de Veiligheidsregio komen te liggen. 

De afhankelijkheid van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio biedt naar onze 

mening onvoldoende structuur om de gewenste robuuste en duurzame organisatie voor de 

RUD Flevoland te ontwikkelen.  

Daartegenover staat dat de overige drie Flevolandse gemeenten, welke participeren in de 

Veiligheidsregio maar nog niet in de RUD Flevoland, via deze constructie wellicht eerder 

geneigd kunnen zijn aansluiting te zoeken bij deze RUD.  

De voor- en nadelen van de ‘RUD als afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio’ zijn kort opgesomd in tabel 2: 

Tabel 2: Voor- en nadelen RUD als afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio.   

 Voordelen Nadelen 

+ Geen nieuwe GR oprichten 

 

+ Op schaal waar RUD voor is beoogd 

 

+ Mogelijkheden tot groei in termen van 

deelnemers (aannemelijk dat de drie 

overige Flevolandse partners snel 

geneigd zijn aan te sluiten) 

- Provincie is geen eigenaar 

 

- Geen heldere bestuurlijke aansturing 

 

- Rol/ taak vermenging 

 

                                                
2
 Zie checklist criteria RUD vorming, versie 1.0 van 14 januari 2011. 
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 Voordelen Nadelen 

  
- Mogelijkheden tot groei in termen van 

taken is minder eenvoudig te 

bewerkstelligen  

 

- Afhankelijkheid van GR Veiligheidsregio 

 

- Mogelijk organisatorische onrust door 
ontwikkelingen rondom Veiligheidsregio 
 

- Nagenoeg onomkeerbare keuze 

 

Conclusie  

Wij bevelen de subvariant ‘RUD als afdeling van de GR Veiligheidsregio’ niet aan. De 

heldere bestuurlijke aansturing mist bij deze variant, omdat de provincie geen mede-

eigenaar is. De provincie wil mede-eigenaar zijn om zo een heldere bestuurlijke aansturing te 

krijgen. 

3.4   |   PRIVAATRECHTELIJKE VORM: GEBREK AAN DEMOCRATISCHE CONTROLE 

Korte typering  

Het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon is snel en eenvoudig te realiseren, 

met name bij een stichting. Wanneer in dit geval voor een stichting gekozen wordt, zal de 

stichting dienen als juridische paraplu ‘boven’ het netwerkmodel (met dezelfde kenmerken). 

De coördinerende taken rondom de RUD, zoals afstemming werkvoorraden partners en de 

beschikbare capaciteit, komen daarbij bij de privaatrechtelijke rechtspersoon te liggen, zoals 

een N.V. of stichting. 

Overwegingen 

Een N.V. en stichting zijn privaatrechtelijke rechtspersonen en worden bij notariële akte 

opgericht. Daarmee is dit bestuurlijk/ juridische construct snel te realiseren. Een 

aandachtpunt is dat de gemeente als medeoprichter van een stichting volgens art. 160. lid 3 

van de Gemeentewet goedkeuring nodig heeft van Gedeputeerde Staten.  

Het oprichten van een N.V. of stichting doet niet geheel recht aan RUD zoals bedoeld en is 

daarmee niet congruent aan de landelijke beleidslijn. De bestuurlijke aansturing is meer op 

afstand geplaatst en er is minder aandacht voor democratische controle en verantwoording. 

Verder verwijzen wij naar de kanttekening die reeds bij het netwerkmodel zijn geplaatst. 
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De voor- en nadelen van de privaatrechtelijke vormen zijn kort opgesomd in tabel 3:  

 
Tabel 3: Voor- en nadelen privaatrechtelijke vormen. 

Voordelen Nadelen 

+ Bestuurlijk/ juridisch licht construct 

 

+ Snel te realiseren 

 

+ Krachtenbundeling zet aan tot 

kennisdeling 

- Bestuurlijk meer op afstand/ minder aandacht 

voor democratische controle en 

verantwoording 

 

- Doet niet geheel recht aan RUD zoals 

bedoeld/ niet congruent aan landelijke 

beleidslijn 

 

- Onvoldoende duurzaam  

 

- Zie ook nadelen tabel 1: 

‘Netwerkmodel’ 

 

 
Conclusie  

Wij bevelen de subvariant ‘privaatrechtelijke vormen’ niet aan. Een dergelijke 

privaatrechtelijke juridische entiteit is onvoldoende stabiel en duurzaam voor de vorming van 

de RUD Flevoland. Daarbij komt dat deze vorm niet geheel recht doet aan de RUD zoals 

bedoeld, het is niet congruent aan de landelijke beleidslijn. 

3.5   |   APARTE GR, FYSIEK GEKOPPELD AAN VR: EEN MOGELIJKHEID, MAAR KENT BEPERKINGEN 

Korte typering 

Zoals eerder vermeld geniet het bestuurlijk de voorkeur de nieuw te vormen RUD Flevoland 

‘onder te brengen’ bij de Veiligheidsregio Flevoland. Als laatste subvariant onder deze 

voorkeursvariant wordt een aparte Gemeenschappelijke Regeling RUD Flevoland opgericht 

in de vorm van een openbaar lichaam, dat als zodanig naast de Gemeenschappelijke 

Regeling van de Veiligheidsregio zal fungeren maar wel met nauwe fysieke en 

organisatorische banden. Medewerkers worden daarbij wel fysiek bijeengevoegd op de 

locatie van de Veiligheidsregio, maar komen in dienst en onder bestuurlijke aansturing van 

een aparte Gemeenschappelijke Regeling RUD Flevoland. 

Overwegingen  

Alle deelnemers zullen participeren in het bestuur van de RUD, waardoor dus ook de 

provincie mede-eigenaar zal worden. Hierdoor is sprake van een heldere bestuurlijke 

aansturing en de kans op rol/ taak vermenging wordt mogelijk uitgesloten. 
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 Het fysiek koppelen aan de Veiligheidsregio maakt het mogelijk synergievoordelen in het 

primaire proces te behalen. Daarnaast kan er voor worden gekozen ondersteunende 

dienstverlening bij de Veiligheidsregio in te kopen. Het potentiële voordeel voor de 

Veiligheidsregio is echter onzeker daar zij, rekening houdend met de Europese 

aanbestedingsrichtlijn bij waarde vanaf 193.000 euro, de concurrentie met marktpartijen aan 

moeten gaan.  

Vanuit het oogpunt van de RUD zou het voordeliger kunnen zijn de ondersteunende 

dienstverlening in te kopen bij de Veiligheidsregio, al maakt dit de RUD wel afhankelijk van 

dezelfde Veiligheidsregio, bijvoorbeeld bij de keuze en daarmee gepaard gaande investering 

voor een bepaald ICT-systeem. 

De nauwe relatie met de Veiligheidsregio kan de andere partijen in Flevoland er wellicht toe 

aanzetten eerder toe te treden tot deze Gemeenschappelijke Regeling. Maar de koppeling 

aan de Veiligheidsregio kent ook het nadeel dat de Veiligheidsregio de komende jaren in 

ontwikkeling gaat als het gaat om mogelijke fusies/ samenwerkingen elders, hetgeen ook 

voor de RUD de nodige onrust zal brengen juist vanwege deze afhankelijkheid. Bij het nog in 

opbouw zijn van de RUD moet worden afgewogen of dat wenselijk is. 

Het oprichten van de RUD Flevoland als een zelfstandige Gemeenschappelijke Regeling 

leidt er bestuurlijk/ juridisch toe dat er een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling moet 

worden opgezet. 

De voor- en nadelen van het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling RUD 

Flevoland, fysiek gekoppeld aan de Veiligheidsregio zijn kort opgesomd in tabel 4: 

Tabel 4: Voor- en nadelen aparte GR RUD Flevoland, fysiek gekoppeld aan de Veiligheidsregio. 

Voordelen Nadelen 

+ Synergiemogelijkheden in het 

primaire proces 

 

+ Heldere bestuurlijke aansturing 

 

+ Mogelijk meer kans op toetreding 

‘overige’ drie Flevolandse gemeenten  

tot RUD 

- Oprichten van een aparte GR 

 

- Wederzijds afhankelijk (voorbeeld ICT 

investeringen) 

 

- Mogelijke afhankelijkheid van 

Veiligheidsregio 

 

- Mogelijk organisatorische onrust door  

ontwikkelingen rondom Veiligheidsregio 

 

Conclusie 

Deze subvariant waarbij een aparte Gemeenschappelijke Regeling voor de RUD Flevoland 

in het leven wordt geroepen en deze fysiek wordt gekoppeld aan de organisatie van de 

Veiligheidsregio is een mogelijkheid, maar wel een met een aantal beperkingen. 

Doordat er een aparte Gemeenschappelijke Regeling wordt opgericht, is sprake van een 

heldere bestuurlijke aansturing en van mede-eigenaarschap van de provincie Flevoland.  
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Ondanks de voordelen die gerealiseerd kunnen worden zijn er ook beperkingen te noemen 

bij deze variant.  

Als belangrijkste nadeel zien wij het gegeven dat fysiek aansluiten van de RUD bij de 

Veiligheidsregio mogelijk leidt tot wederzijdse afhankelijkheid op kwaliteit en koers (P&O 

beleid, ICT) van de Veiligheidsregio en tot organisatorische onrust door ontwikkelingen 

rondom de Veiligheidsregio. 

3.6   |  AANSLUITING BIJ VEILIGHEIDSREGIO KAN LANGS DE WEG VAN EEN APARTE GR 

Op de centrale vraag of het haalbaar is de nieuw te vormen RUD Flevoland onder te 

brengen bij de bestaande Veiligheidsregio Flevoland is ons expertmatig antwoord:  

Ja, maar… alleen in de variant dat er een aparte Gemeenschappelijke Regeling RUD 

Flevoland in het leven wordt geroepen, waarvan de medewerkers dan fysiek bij de 

Veiligheidsregio worden ondergebracht. 

Bij deze variant plaatsen wij een viertal kanttekeningen:  

- Er treedt een wederzijdse afhankelijkheid op tussen de Gemeenschappelijke 

Regeling RUD Flevoland en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio. Deze 

afhankelijkheid kan positieve effecten hebben (synergievoordelen), maar kent ook 

nadelige effecten (afhankelijkheid bij investeringen en ontwikkelingen). 

 

- De regels omtrent Europese aanbestedingen zijn van toepassing. De 

Gemeenschappelijke Regeling RUD is voor wat betreft de inkoop van haar 

ondersteunende functies gehouden aan deze aanbestedingsregels. Dit impliceert dat 

de Gemeenschappelijke Regeling RUD niet zomaar de ondersteuning van de 

Veiligheidsregio kan afnemen, waardoor potentiële voordelen van deze subvariant 

kunnen vervallen. 

 

- De Veiligheidsregio staat voor een aantal ingrijpende ontwikkelingen, met name 

regionalisering/ opschaling. Deze ontwikkelingen kunnen enerzijds als kans worden 

gezien voor de Gemeenschappelijke Regeling RUD (meeliften op groei), maar 

anderzijds komt de RUD direct in een rumoerige omgeving terecht. 

 

- De Veiligheidsregio heeft op dit moment de fysieke ruimte niet beschikbaar om de 

medewerkers binnen de RUD Flevoland te huisvesten. De potentiële 

synergievoordelen op dit punt lijken dan ook beperkt. 

 
Juist vanwege deze kanttekeningen hebben wij in het volgende hoofdstuk een tweetal 

alternatieve varianten bezien en afgezet tegen de subvariant van het oprichten van een 

aparte Gemeenschappelijke Regeling RUD Flevoland, fysiek gekoppeld aan de 

Veiligheidsregio Flevoland. 
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4  |   VARIANT ‘ZELFSTANDIGE GR RUD’: SERIEUS ALTERNATIEF 

4.1  |  TWEE ALTERNATIEVE VARIANTEN ONDERZOCHT: GASTHEERSCHAP EN ZELFSTANDIGE GR 

 

In dit hoofdstuk worden twee alternatieve varianten, ‘gastheerschap’ en ‘zelfstandige GR’ 

bezien. Per variant wordt een korte typering gegeven, worden de voor- en nadelen 

uiteengezet en wordt een conclusie getrokken of de betreffende variant al dan niet een goed 

alternatief is voor de variant van het oprichten van een nieuwe Gemeenschappelijke 

Regeling RUD Flevoland, fysiek gekoppeld aan de Veiligheidsregio.  

 

4.2   |   VARIANT ‘GASTHEERSCHAP’: TE RISICOVOL 

 
Korte typering 

De kern van de variant ‘gastheerschap’ is dat één van de deelnemende partijen fysiek een 

centrumfunctie voor de andere partners in de RUD Flevoland vervult. Hierbij wordt geen 

nieuwe bestuurlijk/ juridisch construct gevormd, het (financiële) risico komt hierdoor bij de 

gastheer te liggen.  

Bij de toepassing van deze vorm van samenwerking zien we vaak dat een grotere gemeente, 

of dit geval de provincie, één of meerdere taken verzorgt voor één of meerdere kleinere 

omliggende gemeenten. Bestuurlijk blijven bevoegdheden ongewijzigd. Elke gemeente houdt 

de regie op de taken die worden uitbesteed en controle op de voorwaarden. Omdat een 

grotere gemeente/ provincie de taken overneemt van andere(n) zonder wijziging in 

bestuurlijke bevoegdheden, is dit relatief snel te organiseren. De uitvoerende instantie heeft 

al de nodige expertise en bemensing om de uitvoering te kunnen opzetten. In alle gevallen 

kan er voor worden gekozen ondersteunende dienstverlening in te kopen. 

Overwegingen 

De variant ‘gastheerschap’ is een licht bestuurlijk/ juridisch construct waarbij geen nieuwe 

Gemeenschappelijke Regeling hoeft te worden opgericht. Hierdoor doet deze variant niet 

geheel recht aan RUD zoals bedoeld, het is niet congruent aan de landelijke beleidslijn. Bij 

deze variant komt wel het voordeel dat gemeenten gebruik kunnen maken van de sterke 

punten van één van de partners, waardoor de energie die erin gestoken zal moeten worden 

beperkt blijft. Door taken onder te brengen bij een grote partij blijft de kwaliteit van 

uitvoerende taken gewaarborgd. Andere voordelen zijn: minimalisering van de 

kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie, het wiel niet opnieuw hoeven uitvinden en een 

beperkte vereiste investering. Ondersteunende dienstverlening kan ingekocht worden bij de 

gastheer, maar ook hier geldt de plicht Europees aan te besteden bij een waarde vanaf 

193.000 euro. 
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Er zijn echter ook nadelen aan deze manier van samenwerken verbonden. Zo zal de visie en 

cultuur van de gastheer, ondanks afspraken in de vorm van dienstverlenings-

overeenkomsten, veelal dominant zijn.  

Een overeenkomst maken vergt concretisering van doelen, producten, 

verantwoordelijkheden, risico’s en aansprakelijkheid van de deelnemende partners. Dit is 

veel werk, maar kan ook een positieve bijdrage leveren aan de professionalisering van de 

gemeente. 

Voor de gastheer zelf kan een bedrijfsrisico ontstaan door stoppen/ afhaken van deelnemers 

of wanneer zij in mindere mate gebruik maken van de dienstverlening van de gastheer dan 

vooraf werd beoogd. Hierdoor is deze variant beperkt duurzaam, terwijl juist het aspect 

duurzaamheid belangrijk is voor de oprichting van de RUD Flevoland.  

Daarnaast is deze variant als het gaat om toetreden van nieuwe deelnemers iets 

ingewikkelder, omdat de gastheerorganisatie daar altijd het laatste woord in heeft, aangezien 

zij de formatie van de toetredende partij zal moeten overnemen. De praktijk wijst uit dat het 

toetreden tot een onafhankelijk orgaan waar de toetreder tevens mede-eigenaar wordt 

relatief makkelijker is dan het toetreden tot een gastheer. Daarbij geldt wel dat als de 

toetreding slechts een paar fte betreft dat relatief eenvoudiger is dan een toetreding met een 

fors aantal fte. 

Tot slot kenmerkt dit construct zich in potentie bovendien door weinig 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de samenwerking bij de opdrachtgevende gemeenten.  

De voor- en nadelen van het de variant ‘gastheerschap’ zijn kort opgesomd in tabel 5:  
 
Tabel 5: Voor- en nadelen variant ‘gastheerschap’. 

Voordelen Nadelen 

+ Geen  nieuwe GR oprichten 

 

+ Snel in te voeren 

 
 

+ Minimalisering 

kwetsbaarheid ambtelijke 

organisatie  

 

- Doet niet geheel recht aan RUD zoals bedoeld/ niet 

congruent aan landelijke beleidslijn 

 

- Gastheer is risicodrager 

 

- Grote mate van  afhankelijkheid van gastheer 

(dominantie) 

 

- Beperkt duurzaam 

 

- Mogelijkheid tot groei in termen van  deelnemers  en/of 

taken is beperkt 

 

- Lastig om een efficiencytaakstelling op te leggen 
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Conclusie  

Wij bevelen de variant ‘gastheerschap’ niet aan. Deze variant voldoet onvoldoende aan de 

noodzakelijke randvoorwaarden van eigenaarschap/ bestuurlijke participatie, duurzaamheid 

en mogelijkheden tot groei in termen van deelnemers en/ of taken.  

 

4.3   |   VARIANT ‘ZELFSTANDIGE GR’: HELDER EN DUURZAAM 

 
Korte typering 
 
Bij de toepassing van deze variant richten de deelnemende partijen samen een aparte 

Gemeenschappelijke Regeling in de vorm van een openbaar lichaam op voor de RUD 

Flevoland. Iedere deelnemer zal daarbij mede-eigenaar worden van deze 

Gemeenschappelijke Regeling en ambtenaren treden dan in dienst van dit nieuwe juridische 

construct.  

Overwegingen 

Het oprichten van de RUD Flevoland in de vorm van een zelfstandige Gemeenschappelijke 

Regeling is bestuurlijk/ juridisch gezien geen licht construct. Ditzelfde geldt bij de variant van 

de Veiligheidsregio waarbij er een aparte Gemeenschappelijke Regeling wordt opgericht, 

maar waarbij de RUD Flevoland wel fysiek wordt gekoppeld aan die Veiligheidsregio. Het 

verschil is alleen dat wanneer wordt gekozen om een ‘zelfstandige Gemeenschappelijke 

Regeling’ op te richten dat de RUD Flevoland niet fysiek wordt gekoppeld aan de 

Veiligheidsregio, maar dat de organisatie wordt gehuisvest op een ‘eigen’ locatie. 

Het oprichten van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en daarbij het zelfstandig 

huisvesten van de RUD Flevoland biedt een groot aantal voordelen. Alle deelnemers zullen 

participeren in het bestuur, waardoor ook de provincie mede-eigenaar zal worden. Hierdoor 

is sprake van een heldere bestuurlijke aansturing en de kans op rol/ taak vermenging wordt 

mogelijk uitgesloten. Door het oprichten van een aparte Gemeenschappelijke Regeling en de 

door de RUD zelfstandig te huisvesten zal geen sprake zijn van afhankelijkheid van de 

Veiligheidsregio of andere partners/ organisaties. Daarnaast biedt deze variant 

mogelijkheden om te anticiperen op ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. 

Daarbij komt dat er betere mogelijkheden zijn tot groei in termen van deelnemers (zowel 

binnen als buiten provinciale grenzen) en/ of taken (bijvoorbeeld bouw-  en woningtoezicht).  

Door de schaalomvang die op deze wijze wordt gecreëerd ligt verdere professionalisering 

van de taakuitvoering binnen handbereik.  

In de overwegingen moet wel de omvang van de RUD Flevoland worden meegenomen. 

Deze zal met de huidige vier partners circa 65 fte primair proces en circa 20 fte 

ondersteuning bedragen. Dat is een relatief kleine schaal. Een schaal ook die nog te beperkt 

lijkt om echte specialistische functies te creëren. Aan de andere kant biedt ook deze schaal 

reeds mogelijkheden tot efficiency en kan hierbinnen de kwetsbaarheid op lokaal niveau 

worden ingeperkt. Ook zien we landelijk dat de vorming van de RUD’s extra prikkels 

genereert om meer bedrijfsmatig te gaan werken. In de opzet van de RUD Flevoland als een  
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aparte Gemeenschappelijke Regeling en in de huidige omvang is het zeer aan te bevelen 

om actief in te zetten op groei. Zowel voor wat betreft aantal deelnemers als voor wat betreft 

de taken. 

Een zelfstandige Gemeenschappelijke Regeling maakt het mogelijk om met (nog) niet 

deelnemende partners dienstverleningsovereenkomsten af te sluiten, om (alvast) taken uit te 

voeren. Dit moet wel middels een strategische afweging plaatsvinden, omdat 

dienstverleningsovereenkomsten minder duurzaam zijn voor de lange termijn en ook niet tot 

een essentie van echt samenwerken leiden. Daarnaast kunnen er onder de zelfstandige 

Gemeenschappelijke Regeling RUD-Flevoland ook op termijn andere taken worden 

ondergebracht hetgeen de omvang van de dienst verder kan doen laten groeien. 

De vorming van de RUD Flevoland onder een aparte Gemeenschappelijke Regeling vereist 

wel een breed bestuurlijk draagvlak, omdat het een zware variant is waar partijen voor een 

langere periode in gaan participeren. 

De voor- en nadelen van de variant ‘zelfstandige GR’ zijn kort opgesomd in tabel 6: 

Tabel 6: Voor- en nadelen variant zelfstandige GR. 

Voordelen Nadelen 

+ Heldere bestuurlijke aansturing 

 

+ Alle deelnemers participeren in het bestuur 

 

+ Mogelijkheid tot groei in termen van  deelnemers 

(Gooi & Vechtstreek) en/of taken (Bouw- en 

woningtoezicht) 

 

+ Geen sprake van afhankelijkheid van de 

Veiligheidsregio en/ of andere partners/ 

organisaties.  

 
+ Mogelijkheden tot anticiperen op 

ontwikkelingen 

 

- Bestuurlijk/ juridisch geen licht 

construct 

 

- Nagenoeg onomkeerbare keuze 

 

 

Conclusie  

Ondanks dat deze variant geen bestuurlijk/ juridisch licht construct is, is deze variant wel een 

serieus alternatief die voldoet aan de meeste uitgangspunten, te weten:  

- Alle deelnemers participeren in het bestuur; 

- Er sprake is van een heldere bestuurlijke aansturing; 

- Er gebouwd kan worden aan een robuuste en duurzame organisatie; 

- Het mogelijk is te anticiperen op ontwikkelingen; 
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- Er betere mogelijkheden zijn tot groei in termen van deelnemers (bijvoorbeeld fusie 

Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek) en/ of taken (bijvoorbeeld bouw- en 

woningtoezicht);  

- Er geen sprake is van afhankelijkheid van de Veiligheidsregio of andere partijen/ 

organisaties. 

Deze variant is gelijk aan de landelijke beleidslijn. Met deze variant wordt het meest 

bijgedragen aan de intentie om met de vorming van de RUD Flevoland te komen tot een 

robuuste uitvoeringsorganisatie, die voldoende schaalgrootte heeft om de continuïteit in 

taakuitvoering te bevorderen en waarin, door bundeling van kennis en expertise, de kwaliteit 

van dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt verbeterd/ geoptimaliseerd. Wel zal in 

deze variant actief ingezet moeten worden op groei.  

Per saldo kunnen we nu stellen dat er twee varianten resteren, als optie om de RUD 

Flevoland vorm te geven. De ‘aparte Gemeenschappelijke Regeling RUD Flevoland, fysiek 

gekoppeld aan de Veiligheidsregio’ is een mogelijkheid, maar kent enkele kanttekening. Een 

‘zelfstandige Gemeenschappelijke Regeling RUD Flevoland’ zien wij daarom als serieus 

alternatief. 

Om tot een nadere afweging te kunnen komen, zijn in hoofdstuk 5 de beide varianten 

indicatief op kosten bezien. 
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5|   BEIDE MOGELIJKE VARIANTEN KUNNEN BUDGETTAIR NEUTRAAL 

5.1   |   KOSTEN BEZIEN IN EEN BREED EN MEERJARIG PERSPECTIEF  

In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties nagegaan die het oprichten van een 

RUD Flevoland met zich mee zullen brengen. De financiële gevolgen worden voor de, op 

basis van voorgaande analyses, twee resterende varianten voor de vorming van de RUD 

Flevoland in kaart gebracht, namelijk voor de ‘aparte GR RUD Flevoland, fysiek gekoppeld 

aan Veiligheidsregio’ en voor de vorming van een ‘zelfstandige GR RUD Flevoland’. 

De opstartkosten, exploitatiekosten en de frictiekosten zijn bezien. Enerzijds zijn er 

opstartkosten om de dienst te bouwen en daarnaast ontstaan frictiekosten in de latende 

organisaties op het moment dat er personeel wordt overgeplaatst naar een nieuwe 

organisatie. Frictiekosten ontstaan (mogelijk) bij de drie gemeenten en de provincie; zij 

dragen formatie over, maar beschikken wel over faciliteiten en (vaste) kosten voor deze 

formatie (werkplekken, huisvesting, ondersteunende diensten). Frictiekosten zouden bij de 

ene variant hoger of lager kunnen uitvallen dan bij een andere variant gegeven het feit dat 

hier al een formatie is.  

5.2   |   OPSTARTKOSTEN BEIDE VARIANTEN VERGELIJKBAAR 

In het geval van beide varianten zullen er opstartkosten moeten worden gemaakt ten 

behoeve van de vorming van de RUD. Te denken valt daarbij aan de bekostiging  van de 

kwartiermaker, kosten voor juridische ondersteuning bij het maken van een GR, 

communicatiekosten, personeelskosten, kosten voor het maken van de begroting, etcetera. 

De eenmalige opstartkosten voor het opzetten van de RUD Flevoland zijn nader 

gespecificeerd en indicatief bepaald in tabel 7. De inschatting is mede gebaseerd op onze 

ervaringen elders, maar zullen in een latere fase meer concreet moeten worden gemaakt.  

 
Tabel 7: Opstartkosten nader gespecificeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Beoordelingscriteria Opstartkosten na bedrijfsplan 

Projectorganisatie € 200.000  

Personeel € 100.000 

ICT & Automatisering € 500.000 

Communicatie  € 50.000 

Verhuizing  € 100.000 

Onvoorzien € 50.000 

Totaal € 1.000.000 
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Het uitgangspunt is wel dat de inbreng van de bijdrage aan de opstartkosten in zijn geheel 

zal moeten worden terugverdiend, geplaatst in een meerjarig perspectief. Het ‘inverdienen’ 

gebeurt door vanaf de start van de RUD Flevoland elk jaar iets efficiënter te gaan werken, 

waardoor – bij een gelijk blijvende exploitatie de eerste jaren – de investeringen van de 

opstart kunnen worden terugbetaald. Op het moment dat de opstartkosten volledig zijn 

inverdiend (in de praktijk na 3 tot 4 jaar), kan door de doorgevoerde efficiencyslagen de 

exploitatie van de RUD Flevoland dalen, waardoor de RUD ook structureel tot lagere lasten 

leidt.  

5.3   |   EXPLOITATIEKOSTEN BIJ ZELFSTANDIGE GR  RELATIEF HOGER 

De exploitatiekosten worden indicatief geschat op 6 à 7 miljoen euro. De exploitatiebegroting 

geeft aan wat er nodig is om de RUD Flevoland bedrijfsmatig te organiseren. Dit zijn kosten 

die betrekking hebben op het personeel, huisvesting, ICT en productie gebonden uitgaven. 

Ook hier zijn de kosten gebaseerd op een aantal aannames en ervaringen bij andere 

regionale milieu- en omgevingsdiensten. 

Uit de berekening volgt dat de formatie voor de RUD Flevoland (met deze vier partners) in 

totaal uitkomt op circa 85 fte voor het takenpakket zoals dat nu is aangegeven. Hierbij is 

gerekend met 65 fte primair proces, en 20 fte ondersteuning. Er is uitgegaan van een 

overheadpercentage van 24% op de totale formatie, hetgeen voor dit type uitvoerende 

organisaties mits er voldoende kwaliteit is, haalbaar moet worden geacht. 

Wanneer de RUD Flevoland aan zal sluiten bij de GR Veiligheidsregio zullen de 

exploitatiekosten voor ondersteuning circa 2 ton lager liggen dan wanneer er een 

‘zelfstandige GR’ wordt opgericht (zie tabel 8). Dit wordt gerealiseerd omdat de kosten voor 

‘formatie ten behoeve van de ondersteuning’ wordt teruggebracht met drie à vier fte vanwege 

synergievoordelen met de Veiligheidsregio. Gegeven de huidige ondersteunende taken in de 

Veiligheidsregio voorzien wij dat gebruik kan worden gemaakt van een deel van de huidige 

ondersteunende taken bij deze Veiligheidsregio. Dit betreft dan vooral de taken die 

onafhankelijk zijn van de schaalomvang van de dienst, zoals het maken van ICT- en P&O- 

beleid en het in dienst hebben van een controller. Vier fte ondersteunende dienst à vijftig 

duizend euro levert 200.000 euro aan lagere lasten op, hetgeen neerkomt op 3,7% van de 

personeelskosten. Dit veronderstelt wel dat de Veiligheidsregio de meest voordelige 

aanbieding kan doen aan de RUD Flevoland in relatie tot marktpartijen, omdat de RUD 

verplicht zal zijn de ondersteunende taken aan te besteden via de Europese richtlijnen. 

 

 

 

 

 



 

 24  
 

 

Tabel 8: Synergievoordelen exploitatie Ondersteuning bij aansluiting VR. 

5.4   |   FRICTIEKOSTEN BIJ ‘APARTE GR GEKOPPELD AAN GR VR’ POTENTIEEL HOGER 

De frictiekosten (= kosten die achterblijven in de latende organisaties als gevolg van het 

overbrengen van formatie) zijn afhankelijk van het aantal medewerkers die over zullen gaan 

naar de nieuwe organisatie en van de omvang van de kosten van de overhead per fte.  

Frictiekosten worden altijd bepaald in potentie, omdat ze voor een belangrijk deel stuurbaar 

zijn en zich alleen zullen voordoen als er geen actie wordt ondernomen om ze te voorkomen 

of te beperken. 

De frictiekosten per fte primair proces ontstaan als de formatie voor het primaire proces 

overgaat, maar er overheadkosten per fte achterblijven. Dit zijn in de praktijk vooral kosten 

van huisvesting, werkplekken, ICT en management. De frictiekosten per fte primair proces 

bedragen indicatief: 15.000 – 20.000 euro.  

De frictiekosten per fte ondersteuning ontstaan als de primaire formatie overgaat, maar de 

ondersteunende formatie van de PIOFAH taken niet wordt afgebouwd. Dus stel er gaat 10 

fte over naar de nieuwe organisatie, dal zal voor dat deel ook de ondersteunende taken 

moeten worden afgebouwd, omdat deze ondersteunende taken in de nieuwe organisatie ook 

weer worden opgebouwd. De beste wijze om deze frictiekosten te voorkomen is om de 

ondersteunende formatie ook mee te leveren aan de nieuwe organisatie. Dat ligt echter in de 

praktijk vaak complex en gevoelig. De frictiekosten per fte ondersteuning bedragen indicatief: 

50.000 – 70.000 euro. 

Wanneer wordt gekozen voor een ‘zelfstandige GR’ is er minder kans op frictiekosten dan 

wanneer de RUD Flevoland aansluiting zoekt bij de GR Veiligheidsregio. Dat komt omdat er 

in het geval van aansluiting bij de Veiligheidsregio er van uit wordt gegaan dat de 

ondersteuning samen wordt ingericht, op basis van hetgeen er bij de Veiligheidsregio al is. In 

dat geval zal de kans groter zijn dat er ondersteuning achterblijft in de latende organisaties, 

wat leidt tot frictiekosten.  

 

 

 

 Deel formatie-afhankelijk Deel formatie-onafhankelijk 

Huidige ondersteuning VR 30 fte  10 fte 

Beoogde ondersteuning RUD 15 fte 5 fte 

Totaal 45 fte 15 fte 

Synergie bij bundeling Geen 3-4 fte 
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5.5   |   IN EEN MEERJARIG PERSPECTIEF ZIJN DE KOSTEN BUDGETTAIR NEUTRAAL  

Het fysiek aansluiten bij de Veiligheidsregio is niet echt een voordelig(er) alternatief, dan de 

vorming van een zelfstandige Gemeenschappelijke Regeling. De opstartkosten zullen niet 

veel verschillen van de variant ‘zelfstandige GR’ en de kans op frictiekosten zijn 

waarschijnlijk hoger. Daarnaast is er bij de Veiligheidsregio geen fysieke ruimte beschikbaar 

om de formatie onder te brengen, waardoor aansluiting ook op dit vlak weinig voordelen 

biedt: er moet ook bij de Veiligheidsregio gezocht worden naar nieuwe huisvesting. 

Wel kan er een relatief kleine winst in exploitatie ontstaan ten behoeve van de 

ondersteunende formatie, maar hier moet rekening worden gehouden met de Europese 

aanbestedingsrichtlijn bij waarde vanaf 193.000 euro. 

Kosten zouden wij verder plaatsen in een meerjarig perspectief. Zoals we eerder aangaven 

zouden wij stellen om de opstartkosten in een aantal jaren in te verdienen. Daarnaast 

zouden wij de RUD een gerichte taakstelling meegeven om efficiënter te gaan werken. Deze 

taakstelling leidt er toe dat – nadat de opstartkosten zijn terugverdiend – er een structureel 

lagere exploitatie mogelijk moet worden ergens tussen de 5% en 10%. Bij deze indicatieve 

schatting is rekening gehouden met de omvang van het ambtelijke apparaat.   

Daarmee wordt de vorming en exploitatie van de RUD op zijn minst budgettair neutraal en 

zelfs beduidend goedkoper dan de som van de huidige begrotingen van deze taakuitvoering. 

In dat licht zijn kostenverschillen tussen de varianten in de omvang zoals hierboven 

beschreven voor ons gevoel van een minder doorslaggevende betekenis dan kwaliteit en 

duurzaamheid.  

 

Het realiseren van efficiencyverbeteringen vraagt echter wel om een strakke aansturing 

gebaseerd op een heldere en duidelijke uitwerking. Zo’n uitwerking gebeurt in een 

bedrijfsplan, waarin concreet wordt uitgewerkt waar en hoe de efficiencyverbeteringen 

gerealiseerd kunnen worden.    
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6 |   ZELFSTANDIGE GR RUD FLEVOLAND: DE BESTE OPTIE 

6.1   |   ONDERBRENGEN RUD BIJ VEILIGHEIDSREGIO MOGELIJK; ZELFSTANDIGE GR BETERE OPTIE 

Bij aanvang van het onderzoek is door de bestuurders (indirect) aan ons de volgende vraag 
gesteld: 

‘Is het haalbaar de nieuw te vormen Regionale Uitvoeringsdienst Flevoland onder te brengen 

bij de bestaande Veiligheidsregio Flevoland?’ 

Nu we alle mogelijke (sub)varianten hebben gewogen en getoetst aan de uitgangspunten 

voor de vorming van de RUD Flevoland, kunnen we de balans opmaken in dit hoofdstuk. Het 

antwoord op de hoofdvraag formuleren wij op grond van voorgaande analyses als volgt: 

Ja, het is mogelijk de RUD Flevoland onder te brengen bij de bestaande Veiligheidsregio 

Flevoland, echter alleen in de vorm van een openbaar lichaam (GR). Gelet op de 

kanttekeningen bij deze variant is een tweetal alternatieven (‘gastheerschap’ en ‘zelfstandige 

GR’) bezien. 

Daarbij heeft de variant van het ‘gastheerschap’ niet onze voorkeur. In plaats van een GR op 

te richten en deze fysiek te koppelen aan de Veiligheidsregio, kan echter ook een 

‘zelfstandige GR’ voor de RUD Flevoland in het leven worden geroepen. Wij achten dit een 

betere optie. 

Betreffende de vorming van de RUD Flevoland adviseren wij derhalve de bestuurders van de 

provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde te besluiten tot het 

oprichten van een Openbaar Lichaam, op basis van de Wgr.   

6.2   |  ADVIES: WERK EEN BEDRIJFSPLAN EN GR UIT, SPECIFIEKE AANDACHT VOOR LOCATIE EN 

            FUNCTIES   

 
De locatie waar de RUD Flevoland gehuisvest zal worden is een vraagstuk waar nader 

onderzoek naar gedaan zal moeten worden. Er zijn verscheidene mogelijkheden voor de 

huisvesting van de RUD Flevoland, het een en ander afhankelijk van beschikbaarheid, 

wensen en eisen ten aanzien van de locatie en het beschikbare budget. 

Zelfs bij de keuze voor een ‘zelfstandige GR’ kan worden bezien of deze – onafhankelijk – 

maar wel in de buurt van de Veiligheidsregio kan worden gepositioneerd, om zo te bezien of 

er synergievoordelen te behalen zijn. De principiële keuze om al dan niet aan te sluiten bij de 

Veiligheidsregio betreft dan eigenlijk de vraag of in gezamenlijkheid de ondersteuning wordt 

vormgegeven. De voor- en nadelen daarvan hebben wij geschetst.  
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7 |   UITWERKEN VAN EEN BEDRIJFSPLAN ALS VOLGENDE STAP 

Dit voorliggende advies wordt ter besluitvorming ingebracht in het bestuurlijk overleg eind 

maart 2011. Onderdeel van de besluitvorming zijn ook de vervolgstappen. Wij schetsen tot 

slot van dit rapport een kort overzicht van de opzet en stappen die na de intentieverklaring 

en na besluitvorming van de tot het uitwerken van een bedrijfsplan en de 

Gemeenschappelijke Regeling gaan volgen: 

Eerste stap bedrijfsplan en Gemeenschappelijke Regeling 

De eerste stap is het uitwerken van een bedrijfsplan. In het bedrijfsplan worden in detail de 

volgende zaken uitgewerkt: 

- doelstellingen en beoogd profiel van de RUD Flevoland; 

- uitgangspunten voor de RUD Flevoland; 

- primaire taken en formatie; 

- ondersteunende taken en formatie; 

- bestuurlijke aansturing; 

- ambtelijke aansturing; 

- ICT; 

- de opstartkosten, de verdeling daarvan over de partners en terugverdientijd; 

- de exploitatie; 

- inverdieneffecten, korte termijn en lange termijn; 

- de koppeling frontoffice – backoffice; 

- resultaten van een locatie- en functieonderzoek; 

- HR aspecten en sociaal beleid; 

- doorkijk inrichtingsplanfase. 

Separaat aan het bedrijfsplan wordt een GR RUD Flevoland uitgewerkt. Ook worden 

aansluitend de volgende zaken uitgewerkt: 

- profiel en selectieprocedure kwartiermaker/ beoogd directeur; 

- opmaat voor bepalen frictiekosten en maatregelen daartegen. 

Het bedrijfsplan en de GR worden via het bestuurlijk overleg aangeboden aan de individuele 

Colleges waarna de finale besluitvorming in de gemeenteraden en Provinciale Staten 

plaatsvindt. In dat traject worden ook de medezeggenschapsorganen betrokken. 

Projectstructuur met een procesmanager en werkgroepen 

 

Voor het uitwerken van het bedrijfsplan en de GR is het aan te raden een overzichtelijke 

projectstructuur te vormen met aan het hoofd het bestuurlijk overleg. Daaronder een 

ambtelijk overleg en daaronder een aantal inhoudelijke werkgroepen. Dit geheel zal worden 

gecoördineerd door een procesmanager, die met impact kan adviseren en in staat is het 

proces en de inhoud te begeleiden. In dit proces zal communicatie naar besturen, raden, 

staten, OR-en, medewerkers en andere partijen van cruciaal belang zijn. 
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Wij voorzien de volgende inhoudelijke werkgroepen: 

- Taken en financiën; 

- Bestuurlijke en ambtelijke aansturing; 

- HR en besluitvorming; 

- Huisvesting; 

- Ondersteuning en ICT; 

- Communicatie. 

 

Het is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden in de werkgroepen van groot 

belang dat deze voldoende capaciteit en deskundigheid krijgen en dat deze werkgroepen 

hun opdracht uitvoeren vanuit een onafhankelijke positie, zonder daarbij vanuit de eigen 

organisatie en/of positie te redeneren. De procesmanager zal hier nauwlettend op toezien. 

 

De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd in de werkgroepen, het verdient aanbeveling 

omwille van snelheid, betrokkenheid en draagvlak om de resultaten vanuit de werkgroepen 

periodiek in te brengen in ambtelijke en bestuurlijke werkconferenties. Daarin doen de 

werkgroepen verslag van hun voortgang en leggen zij discussie en beslispunten voor aan de 

ambtelijke betrokkenen dan wel de bestuurders. Op deze wijze wordt het bedrijfsplan op een 

heldere en gedegen wijze vorm gegeven en kan een ieder de eigen wensen en ideeën 

inbrengen. 

 

De stappen op hoofdlijnen 

 

In chronologische volgorde zien wij de volgende aanpak op hoofdlijnen die nader 

gedetailleerd moet gaan worden, er van uit gaande dat de besluitvorming over het 

bedrijfsplan er uiterlijk 1 november 2011 is, zodat er voldoende tijd blijft om de RUD 

Flevoland neer te zetten voor de datum van 1 januari 2013.  

 

Stappen Actor Planning 

Besluitvorming tot bedrijfsplan en GR Bestuurlijk overleg, GS,  B&W Eind maart 

Aanstellen en opdracht aan de procesmanager Bestuurlijk overleg Eind maart 

Vormgeven projectorganisatie + PvA Procesmanager 15 april 

Start uitwerkingsproces bedrijfsplan en GR Procesmanager,  ambtelijk overleg 

en werkgroepen 

15 april – 15 

september 

Bedrijfsplan en GR vaststellen Bestuurlijk overleg 1 oktober 

Bedrijfsplan en GR naar Colleges  GS en B&W Oktober 

Vaststelling BP en GR Staten en Raden December 

Aanstellen en opdracht aan een kwartiermaker Bestuurlijk overleg Januari 2012 

 


