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Geacht College, 

Met deze brief vragen wij u twee zaken met betrekking tot het Openbaar Lichaam Omgevingsdienst 
Flevoland a Gooi en Vechtstreek (OFGV). Wij vragen om de zienswijze van provinciale staten op de 
begroting 2013 en wij vragen instemming op een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. 
Hieronder worden beide vragen toegelicht. 

1. Begroting 2013 OFGV 
Op grond van artikel 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) ontvangt u hierbij de Ontwerpbegroting voor 2013. Artikel 23 lid 
4 van de GR stelt de gemeenteraden en provinciale staten van de deelnemende partijen in de 
gelegenheid om hun zienswijze op de ontwerpbegroting in te brengen. Doordat de 
gemeenschappelijke regeling pas recent tot stand is gekomen (11 juni j l .) en de vakantietijd nadert, 
constateren wij dat de vastgelegde zienswijze termijn van 6 weken te kort zal zijn om 
redelijkerwijs een zienswijze in te dienen. Daarom bieden wij u tot uiterlijk 14 september 2012 de 
gelegenheid om uw zienswijze in te brengen. Voor ons is dit een uiterste datum om er voor zorg te 
dragen dat de begroting tijdig wordt ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. U kunt 
uw zienswijze richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland Et Gooi en 
Vechtstreek, p/a postbus 55, 8200 AB LELYSTAD. 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat in artikel 23 lid 3 van de GR is gesteld dat door zorg 
van de deelnemers de begroting voor een ieder ter inzage zal worden gelegd. Wij verzoeken u 
hiervoor zorg te dragen. 

Bij de oprichting van de GR in de afgelopen maanden is door een aantal deelnemers al inhoudelijk 
gereageerd op de begroting zoals deze in het bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst was opgenomen. 
Omdat de voorliggende ontwerpbegroting op de begroting in het bedrijfsplan is gebaseerd leek het 
ons goed om de reeds gemaakte opmerkingen van de deelnemers op te nemen in deze brief en te 
voorzien van onze reactie daarop. 

Zoals gesteld vormt de begroting in het bedrijfsplan de basis voor de voorliggende 
ontwerpbegroting. Buiten het feit dat de partijen bij het bouwen van de dienst het hier over eens 
zijn geworden en het bedrijfsplan door de colleges is vastgesteld, voldoet deze begroting aan de 
met elkaar vastgelegde uitgangspunten. Belangrijke uitgangspunten zijn: 

de inbreng wordt bepaald aan de hand wat de individuele partijen aan kosten droegen voor 
de primaire taakuitvoering per 1 januari 2011; 
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op het totaal aantal fte's van de dienst wordt 24% overhead gerekend, waarvan iedere 
partij haar deel draagt; 
de OFGV krijgt een taakstelling op haar begroting mee van 1% per jaar gedurende 5 jaar; 
in de begroting is vanaf 1/1/2011 en wordt 5 jaar lang geen loon- en prijsindicatie 
meegenomen. 

Deze uitgangspunten maken dat voor de OFGV een taakstellende begroting is neergelegd, gebaseerd 
op de werkelijke kosten die door individuele partijen worden gemaakt. De ontwerpbegroting is 
daarmee een reële begroting en voor de OFGV ambitieus. 

Hieronder reageren wij op enkele specifieke punten uit de ontvangen schriftelijke reacties van 
Wijdemeren en Zeewolde. Met name de reactie van Zeewolde is in het besluit van de colleges en/of 
van de gemeenteraden van meerdere deelnemers, onderschreven. 

Wijdemeren 
"Wij achten een budget van 4% van de loonsom voor opleidingskosten te hoog." 
Een van de redenen de omgevingsdienst (RUD's) op te richten is kwaliteitsverbetering. Deze ook 
door de deelnemers geuite wens maar zeker ook de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen, vragen 
blijvende en serieuze aandacht voor de opleiding van personeel binnen de omgevingsdienst. Gelet 
op dit gegeven is onze verwachting dat het percentage van 4% voor het opleidingsbudget eerder aan 
de krappe dan aan de ruime kant is; 

"Het lijkt ons dat zoveel scholing een fors remmende werking heeft op de productie van de nieuwe 
organisatie". 
Elke organisatie werkt met direct en indirect productieve uren. Het volgen van noodzakelijke 
opleidingen past binnen deze systematiek. Er is dus geen sprake van een remmende werking op de 
productie; 

"terwijl u over het algemeen de beschikking krijgt over ingewerkte en geschoolde medewerkers" 
Het is te vroeg om te concluderen of de medewerkers die de omgevingsdienst krijgt voldoende 
geschoold zullen zijn. De landelijke kwaliteitseisen zijn nieuw, golden dus nog niet eerder en 
stellen over het algemeen hoge scholingseisen. De omgevingsdienst krijgt vanuit de landelijke 
robuustheidseis een aantal nieuwe taken te beleggen, zoals de informatiemakelaar en ketentoezicht 
waarvoor ook mensen moeten worden opgeleid. Tot slot is het binnen de dienst de bedoeling juist 
ook de kwaliteit van de uitvoering van specialistische taken te verhogen. Dit betekent ook een 
investering in medewerkers waarvan nu veelal een veel generalistische kennis wordt gevraagd; 

"Een budget voor algemene personeelslasten is in een gemeentelijke begroting ongebruikelijk" 
Binnen de begroting zijn nog niet alle verschillende kostenposten definitief ingedeeld, hiervoor is 
deze post opgenomen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen de overwerkvergoeding, woon-
werkverkeer, tegemoetkoming ziektekosten, onregelmatigheidstoelage, pensioenlasten en reis- en 
verblijfkosten. Overigens is voor zover ons bekend de post algemene personele lasten ook in 
begrotingen van gemeenten en provincies gebruikelijk; 

"Wij hebben inmiddels begrepen dat de kosten voor pandgebonden huisvesting fors zullen worden 
verlaagd als gevolg van een overeenkomst met de provincie Flevoland" 
Dit klopt en is in bijgaande ontwerp begroting verwerkt; 

"Wij stellen voor de posten opleidingskosten, algemene personeelskosten en huisvesting 
(pandgebonden) volledig uit te sluiten voor de post onvoorzien" 
Het ligt niet in het karakter van een post onvoorzien, die zoals gesteld voor is onvoorziene gevallen, 
daarvan posten uit te sluiten. Overigens hoeft deze post niet geheel te worden gebruikt. Dit zal 
alleen in onvoorziene omstandigheden gebeuren; 
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Een nadere toelichting op de loonkosten per f te is gewenst. Door uit te gaan van € 62.000,- ipv. uit 
te gaan van de werkelijke € 59.887,- wordt een extra loonruimte van € 290.000,- gecreëerd. 
Voor de volledige formatie van 137,4 fte is in de begroting is een gemiddelde loonsom van € 62.000 
gehanteerd. Dit betreft een gemiddelde voor zowel de geïnventariseerde directe formatie als de 
overhead. 

Zeewolde 
De gezamenlijke raming van algemene personeelskosten, onvoorziene kosten en opleidingskosten is 
met bijna 1,2 miljoen, hoog. 
Zie de antwoorden hiervoor bij Wijdemeren over deze posten; 

"Van de geraamde ICT exploitatielasten van bijna € 0,5 miljoen kunnen naar ons oordeel bijna 200 
werkplekken van PC worden voorzien en dat zijn er veel meer dan nodig" 
Net als aan de opleiding van medewerkers worden ook aan informatievoorziening en informatie-
uitwisseling hoge eisen gesteld aan de omgevingsdienst (RUD's). De 17 deelnemende partijen zullen 
daaraan ook hun eisen stellen evenals dat vanuit het rijk gebeurt (Inspectieview, landelijke 
standaarden, uitwisseling met ketenpartners e t c ) . Daarnaast stelt het nieuwe werken, het werken 
op locatie bij de deelnemers en de bedrijfszekerheid die daarvan wordt verwacht hoge eisen aan de 
ICT-voorzieningen. De aanbesteding die op dit moment loopt wijst er vooralsnog niet op dat het 
begrote bedrag hiervoor te ruim is; 

Het lagere percentage overhead bij de OFGV zou een direct voordeel op moeten leveren voor de 
deelnemers om daaruit de achterblijvende frictiekosten te bekostigen. 
Deze redenering gaat alleen op als de achterblijvende partij de frictie (het verschil tussen de OFGV 
en de eigen overhead op dit moment) al dan niet deels heeft opgelost en de deelnemer de volledige 
24% kan leveren aan de OFGV. Dat laatste is afhankelijk van de mogelijkheden en de geschiktheid 
van de aangeboden mensen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het terugdringen van de 
frictiekosten. De OFGV heeft hierop geen invloed en kan deze verantwoording daarom ook niet 
dragen. 

Wij vragen u de bovengenoemde redenering mee te nemen bij de vraag om de zienswijze van 
provinciale staten. 

2. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling 
Op ons verzoek is een btw-advies uitgebracht voor de OFGV. Uit dit advies bleek dat enkele 
wijzigingen zouden moeten worden doorgevoerd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) om er 
voor te zorgen dat de OFGV vorm wordt gegeven als ondernemer in de zin van de btw met btw-
belaste prestaties, zodat: 

geen splitsing in de administratie vereist is tussen btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties; 
de kans op niet verrekenbare BTW minimaal is (bijvoorbeeld bij de huur/huisvesting). 

Overigens zijn tijdens de opbouwfase meer technische punten geconstateerd waarop de GR 
aanpassing behoeft. Deze worden gedurende de opbouwfase opgespaard om in een zogenaamde 
'veegronde' mee te nemen en begin 2013 aan u voor te leggen. De wijziging als gevolg van het btw-
advies kan niet wachten op deze veegronde. Deze wijziging dient nog in 2012 te worden 
doorgevoerd om niet in/over 2012 btw te moeten afdragen. 

Ten behoeve van het btw-advies wordt voorgesteld in de GR-OFGV (versie: 10-01-2012, nr. 1268999) 
de volgende wijzigingen door te voeren: 
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Artikel 4, lid 8 
Was: 
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. 

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

Artikel 24 
Was: 
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. 

Wordt: 
Artikel vervalt 

Artikel 26 
Was: 
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. 

Wordt: 
Artikel 26 Vaststellen vergoeding voor dienstverlening 

1. In de begroting is opgenomen welke diensten de deelnemers afnemen en welke vergoeding elke 
deelnemer hiervoor aan de omgevingsdienst is verschuldigd. Het tarief voor de diensten is 
gebaseerd op de kostpriis verhoogd met een opslag voor onvoorzien en reservevorming. 

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 vergoeding. 

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

4. Dit lid is vervallen. 
(Overigens: Een uiterlijke datum voor de afrekening is genoegzaam geregeld in artikel 25 lid 1 en 5  
van de GR over de jaarrekening en de resultaatbestemming) 

Artikel 28, lid 2 
Was: 
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. 



Bladnummer 

5 
Ons kenmerk: 

• M G E V I N G S D I E N S T 
F L E V O L A N D & G o o i E N V E C H T S T R E E K 

Wordt: 
Het resultaat over enig jaar wordt toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve. 

Toelichting: Art. 23 leden 9 en 10 en art. 35 lid 
Eerste alinea was: 
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 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. 

Wordt: 
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 desbetreffende 
begrotingsjaar is geprognosticeerd. Hiermee worden de fluctuaties in de prijsontwikkeling van jaar 
tot jaar verdisconteerd in de vergoedingen die de deelnemers zijn verschuldigd voor de diensten 
die de deelnemers afnemen van de Omgevingsdienst. 

Toelichting artikel 24 
Was: 
Wellicht zal het hier bepaalde aanleiding zijn tot het sluiten van aparte 
dienstverleningsovereenkomsten met individuele deelnemers. 

Wordt: 
Toelichting vervalt 

Toelichting artikel 28 
Wordt toegevoegd: 
Het Algemeen Bestuur stelt een Nota Reserves en Voorzieningen vast, waarin nadere regels zijn  
opgenomen over nut, noodzaak en hoogte van de aan te houden middelen. In de regeling is in ieder  
geval opgenomen dat het resultaat over enig jaar in de algemene reserve wordt gestort of hieruit  
onttrokken. 

Wij vragen uw instemming met deze wijzigingen in de GR-OFGV. Gelet op artikel 51 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen dient provinciale staten daarvoor toestemming te verlenen. 

Een gelijkluidende brief is gezonden aan de colleges van de 17 deelnemende partijen, aan de 
gemeenteraden van de 15 deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de twee 
deelnemende provincies. 

Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur van de 
Van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
de voos 
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Voorwoord 

Voor u ligt de eerste begroting van de Omgevingsdienst Flevoland Et Gooi en Vechtstreek. 
De OFGV is op 11 juni 2012 opgericht door de gemeenten Aimere, Blaricum, Bussum, Dronten, 
Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdemeren 
en Zeewolde, de Provincie Flevoland en de Provincie Noord-Holland. Deze 17 partijen zijn 
overeengekomen de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit het 
omgevingsrecht te bundelen in één regionale uitvoeringsdienst. Met een totaal aantal medewerkers 
van 137,4 fte ontstaat een robuuste organisatie die in staat is de taken op een hoog kwaliteitsniveau 
en uniform in het hele gebied uit te voeren. 

Uitdagingen 2013 voor de nieuwe organisatie 
Op 1 januari 2013 begint de OFGV aan de uitvoering van haar taken. Medewerkers die momenteel 
nog in dienst zijn bij de 17 deelnemers worden samengebracht in één nieuwe organisatie. Als 
nieuwe organisatie zal 2013 in het teken staan van het samenbrengen van de diverse 
disciplines/organisaties, het stroomlijnen van de processen, uniformiteit aanbrengen in de diverse 
producten en het leren kennen van elkaar. Een flinke klus waarbij 'de winkel ook gewoon open is'. 
De dienst zal de vergunningen leveren die worden aangevraagd, zal controles uitoefenen volgens 
plan en zal optreden waar nodig. 

Hoe is de begroting 2013 opgesteld? 
De conceptbegroting 2013 was reeds opgenomen als bijlage in het Bedrijfsplan van de 
Omgevingsdienst (versie 2.0, 5 januari 2012). Deze begroting heeft hiervoor als basis gediend omdat 
enerzijds het bedrijfsplan door de colleges van de deelnemers is vastgesteld en anderzijds deze 
begroting voldoet aan de met elkaar vastgelegde uitgangspunten. Zo is deze gebaseerd op de 
taakomvang en de werkelijke kosten in de eigen organisatie per 1 januari 2011, vermeerderd met 
een beperkt overhead percentage van 24% van de totale formatie, wordt er geen loon- en 
prijsindexatie doorgevoerd en is er een taakstelling opgelegd van 5% over de eerstkomende 5 jaar. 

Per 1 mei 2012 zijn wijzigingen doorgevoerd op het gebied van in te brengen taken en formatie door 
de deelnemers. Dit leidde tot een wijziging in de procentuele bijdrage aan de Omgevingsdienst en 
stemverhouding van de deelnemers, welke op 11 juni 2012 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur 
van de Omgevingsdienst. 
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het voorstel de OFGV te huisvesten in het Provinciehuis 
te Lelystad. De Provincie Flevoland heeft een offerte uitgebracht inzake de huurlasten. Dit bedrag 
is lager dan in de conceptbegroting was geraamd. De verlaging van de huurlasten is in deze 
begroting verwerkt. 

Meerjarenraming 
Er wordt op dit moment nog geen meerjarenbegroting vastgelegd. Partijen hebben afgesproken 
eerst aan de slag te gaan zodat een beter inzicht bestaat in de werkelijke kosten. Op het moment 
dat de dienst operationeel is zijn bijvoorbeeld de personeels-, ICT- en huisvestingskosten exact 
bekend. In 2013 is het dan mogelijk opnieuw kritisch naar de begroting in relatie met de opgedragen 
taken en het ingebrachte personeel te kijken. De deelnemers hebben aangegeven, mede in relatie 
tot economische ontv/ikkelingen maar ook ontwikkelingen in wetgeving rond het omgevingsrecht, 
hieraan behoefte te hebben. 

Slotwoord 
Het wordt zonder meer een spannend jaar maar ook een leuk jaar. De dienst zal zich voor het eerst 
moeten bewijzen de taken goed aan te kunnen en daarin bestaat vol vertrouwen. De dienst die is 
neergezet en verder wordt gebouwd in 2012 biedt daarvoor een stevig fundament. 

Lelystad, 25 juni 2012 

De Secretaris D^^orzi t ter 



Begroting 2013 

LASTEN 
Nummer Post Begroot 

1 PERSONEEL 
1.1 Personeelskosten € 8.521.200 
1.2 Opleidingskosten € 340.800 
1.3 Algemene personeelskosten € 426.100 

2 PERSONEEL DERDEN 
2.1 Inhuur bij ziekte € 85.200 
2.2 Inhuur ICT € 

3 KAPITAALLASTEN 
3.1 Rente ICT € 27.100 

Rente Meubilair € 15.100 
3.2 Afschrijving ICT € 131.500 

Afschrijving Meubilair € 20.100 
4 INDIRECTE KOSTEN 

4.1 Huisvesting (pandgebonden) € 279.632 
4.2 Huisvesting (dienstgebonden ex kantoorautomatisering) € 371.500 
4.3 ICTjaarlijkse exploitatielasten € 484.400 
4.4 Wagenpark (alle kosten incl brandstof en alle transportmiddelen) € 210.900 
4.5 Diverse kosten € 137.400 
4.6 Accountant € 45.000 

5 ONVOORZIEN 
5.1 Onvoorzien 10% incl afronding) € 257.500 

Hl.' € 11.353.432 

6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 
6.1 Gelu dbeleid, groene handhaving etcetera € 484.520 

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

Totaal € 11.837.952 

BATEN 1 
1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 

1.1 Aimere € 900.874 
1.2 Lelystad € 1.141.456 
1.3 Zeewolde € 653.209 
1.4 Provincie Flevoland € 5.425.343 
1.5 Urk € 246.714 
1.6 Dronten € 566.628 
1.7 Noordoostpolder € 491.361 
1.8 Noord Holland € 398.615 
1.9 Muiden € 125.523 

1.10 Bussum € 323.291 
1.11 Naarden € 263.004 
1.12 Hilversum € 179.932 
1.13 Weesp € 414.166 
1.14 Huizen € 216.041 
1.15 Wijdemeren € 335.553 
L16 Blaricum/Laren € 156.240 

Totaal € 11.837.952 



Toelichting op de Begroting 2013 - Lasten 

1. Personeel 

1.1 Personeelskosten 
In de begroting is uitgegaan van een gemiddelde salarissom van € 62.000,- per fte. 
Na de laatste formatiewijzigingen door de deelnemers per 1 mei 2012 bedraagt de 
formatie van de Omgevingsdienst 137,4 fte. Daarvan is 76% direct productieve 
formatie (104,1 fte) en 24% management en ondersteunende formatie (33,3 fte). 

1.2 Opleidingskosten 
Het budget voor opleidingskosten bedraagt 4% van de salarissom. Dit is benodigd 
voor de landelijk beoogde kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en 
handhaving. 

1.3 Algemene personeelskosten 
Het budget voor algemene personeelskosten bedraagt 5% van de salarissom. Onder 
dit budget vallen onder andere overwerkvergoeding, woon-werkverkeer, 
tegemoetkoming ziektekosten, onregelmatigheidstoelage, werving en selectie en 
reis- en verblijfkosten. 

2. Inhuur 

2.1 Inhuur bij ziekte 
Het inhuurbudget voor vervanging van langdurig zieken bedraagt 1% van de 
salarissom. Uitgangspunt hiervoor is dat van een gemiddeld ziektepercentage van 
5%, 20% bestaat uit langdurig zieken. 

2.2 Inhuur ICT 
Er is geen budget geraamd voor externe inhuur op ICT-gebied. 

3. Kapitaallasten 

3.1 Rente 
De kapitaallasten bevatten naast afschrijvingen ook een rentecomponent. Deze 
bedraagt 5% over het geïnvesteerd vermogen in de kapitaalgoederen. 
De investeringen in informatievoorziening zijn geraamd op € 542.100. 
De investeringen in meubilair zijn geraamd op € 301.400. 

3.2 Afschrijvingen 
De investeringen in informatievoorziening worden in 4 jaar afgeschreven. 
De investeringen in meubilair worden in 15 jaar afgeschreven. 



4. Indirecte kosten 

4.1 Huisvesting (pandgebonden) 
De pandgebonden huisvestingslasten betreffen de huurlasten zoals geoffreerd door 
de verhuurder, de Provincie Flevoland. Tevens bevat deze post de andere lasten 
verbonden aan de huisvesting zoals gas-water-licht, verzekering, belasting, 
schoonmaak en beveiliging. 

4.2 Huisvesting (dienstgebonden) 
De dienstgebonden huisvestingslasten betreft het budget voor meubilair, inrichting, 
telefonie, catering en dergelijke. 

4.3 ICT jaarlijkse exploitatiekosten 
De exploitatiekosten van de ICT betreffen onderhoud, licenties en dergelijke. 
Hierbij is rekening gehouden met het uitbesteden van werkzaamheden. 

4.4 Wagenpark 
De raming voor het wagenpark is gebaseerd op gemiddelde jaarlijkse leasetarieven 
van handhavingsvoertuigen ad € 9.200,-. Uitgangspunt is 23 voertuigen die tevens 
als mobiele werkplek dienen. 

4.5 Diverse kosten 
De raming voor diverse kosten bedraagt € 1.000,- per fte. Hieruit worden onder 
andere kantoorkosten betaald zoals post, repro en kantoorartikelen. 

4.6 Accountant 
Het bedrag benodigd voor accountantscontrole is gebaseerd op vergelijkbare 
ramingen van andere milieu- en omgevingsdiensten. 

5. Onvoorzien  

5.1 Onvoorzien 
Het bedrag voor onvoorzien bedraagt 10% van de begroting exclusief 
personeelskosten. 



6. Directe productiekosten 

6.1 Geluidbeléid. groene handhaving etcetera 
Directe productiekosten zijn budgetten van deelnemers die benodigd zijn voor het 
uitvoeren van specifieke taken. Deze directe productiekosten worden niet 
procentueel verdeeld over alle deelnemers maar worden door de specifieke 
deelnemers overgedragen aan de Omgevingsdienst. De specificatie is als volgt: 

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN PROVINCIE FLEVOLAND 
Groene handhaving (vaartuigen, steunpunten ed) € 164.000 
Advertenties milieuw/etten € 70.000 
Landelijk meldpunt afvalstoffenheffing € 130.000 
Extern advies € 190.000 
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zw/emgelegenheden € 20.000 
Uitvoering geluklbeleid € 35.000 
Beheer grondwatern^eetnet € 103.000 

Subtotaal € 712.001^ 
Baten Leges heffing vergunningen € 180.000 

Vergoeding groene handhaving randmeren  € 80.000 
Totaal Provincie Flevoland ! € 452.000 

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN GEMEENTE ALMERE 
Bijdrage BRZO, platform milieu HH € 4.000 
Deelname Integrale Milieutaakstelling Glastuinbouwz + ConvenantGlastuinb 8i Milieu € 1.000 
Deelname Besluit Risico's zware ongevallen (BRZO) € 7.000 
Boormanagementmodule Nazca € 1.800 
Gelu ids meter € 1.200 
Onderhoud Nazca-i bodem € 5.000 

Totaal Gemeente Aimere ' € 20.000 

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN GEMEENTE NAARDEN 
Gelukl kapitaallasten € 936 
MAP algemeen uitbesteed werk € 11.584 

Totaal Gemeente Naarden | | | € 12.520 

7. Overige kosten  

7.1 Prijscompensatie 
De Omgevingsdienst verhoogt haar budgetten niet met loon- en prijscompensatie. 
De bedragen in de begroting 2013 zijn gebaseerd op het prijspeil van 2011. 

7.2 Vorming reserves 
Eventuele resterende middelen zullen middels resultaatbestemming toegevoegd 
worden aan de reserve. In de begroting 2013 is geen rekening gehouden met 
reservevorming, een eventuele buffer zal daarom uit het rekeningresultaat 
gerealiseerd moeten worden. 



Toelichting op de Begroting 2013 - Baten 

1. Bijdragen partners 

De bijdragen van deelnemers aan de begroting van de OFGV zijn berekend op basis 
van de huidige kosten (prijspeil 2011) van de taakuitvoering bij de latende 
organisatie. Deze berekening leidt tot een procentuele deelname in en bijdrage 
aan de Omgevingsdienst. Zoals genoemd bij de directe productiekosten worden 
deze budgetten overgedragen door de deelnemer waarvoor de specifieke taken 
uitgevoerd zullen worden. Dit leidt tot de volgende bijdragen aan de OFGV: 


