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Zienswijze Provinciale Staten m.b.t. conceptbegroting OFGV 2013  

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
Bij brief van 3 juli 2012, met kenmerk 1342664, heeft u conform het bepaalde in art 23 van de 
Gemeenschappelijke Regeling ons de ontwerp begroting 2013 toegezonden en onze zienswijze ter 
zake gevraagd. 
 
Zienswijze met betrekking tot de ontwerp begroting 2013   
Eerder dit jaar heeft de OFGV, in het kader van de besluitvorming door de deelnemers omtrent het 
aangaan van de GR, het bedrijfsplan met een concept exploitatiebegroting aan de deelnemers 
voorgelegd. Die begroting was indicatief en taakstellend van aard. 
 
De nu toegezonden ontwerp begroting 2013 komt in grote lijnen overeen met voornoemde 
begroting. Wij hebben echter bedenkingen ten aanzien van de geraamde huisvestingskosten. 
De provincie heeft de OFGV een huisvestingsaanbod gedaan voor een huurprijs van € 90 per m2 , 
onder de voorwaarde dat in de begroting van de OFGV de post huisvestingskosten voor het meerdere 
wordt afgeroomd. In de ontwerp begroting 2013 zoals deze nu voorligt is slechts sprake van een 
beperkte aframing van de post huisvestingskosten (pandgebonden).  
 
Wij gaan er vanuit dat de OFGV, de voor huisvestingkosten begrote bedragen in zijn totaliteit met 
ten minste € 151.000 zal aframen ten opzichte van de begroting als opgenomen in het bedrijfsplan 
en derhalve naast de reeds doorgevoerde aframing van € 36.000, nog tenminste € 115.000 zal 
aframen op de post dienstgebonden huisvestingkosten. Die aframing komt ten gunste van de 
bijdragen van de deelnemers. Wij verzoeken u om een schriftelijke reactie op deze zienswijze, 
waarin u bevestigt dat, conform eerdere afspraken, ten minste € 115.000 wordt afgeraamd bij de 
eerstvolgende begrotingswijziging. 
 
Ten aanzien van de landelijke discussie over de werkzaamheden voor milieuvergunningen, toezicht 
en handhaving voor complexe bedrijven (de zogenoemde Brzo-bedrijven) volgen wij in principe de 
IPO-lijn waarbij deze taak direct en Wabo-breed wordt ondergebracht bij een gespecialiseerde RUD. 
Dit betekent dat in dat geval deze taak niet langer bij de OFGV wordt ondergebracht. Hierover bent 
u eind april reeds schriftelijk geïnformeerd. Voor de aanpassing van de provinciale bijdrage aan de 
OFGV kiezen wij er voor om de landelijke discussie af te wachten. 
 
Zienswijze met betrekking tot de meerjarenraming 2014 - 2017   
De OFGV heeft de wettelijke plicht een meerjarenraming op te stellen. De meerjarenraming is niet 
aan de deelnemers toegezonden. Wij gaan er vanuit dat het Dagelijks Bestuur de meerjarenraming 
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opstelt en als bijlage bij de ontwerpbegroting aanbiedt aan het Algemeen Bestuur. Deze 
meerjarenraming dient tevens aan te tonen dat de bijdragen van de 17 deelnemers afnemen 
conform de overeengekomen taakstelling van 1% per jaar oplopend tot 5%. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Provinciale Staten van Flevoland, 
 
de griffier,   de voorzitter, 


