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1. Beslispunten 
1. De in het Statenvoorstel opgenomen zienswijze met betrekking tot de 

ontwerpbegroting 2013 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek conform bijgevoegde brief naar voren te brengen bij het Da-
gelijks Bestuur van de Omgevingsdienst. 

2. De vertegenwoordiger van de provincie in het AB op te dragen om niet in 
te stemmen met de ontwerpbegroting, indien de OFGV geen gevolg geeft 
aan de zienswijze van Provinciale Staten. 

 
2. Inleiding 
Op 18 april 2012 hebben Provinciale Staten toestemming verleend tot het aan-
gaan van de Gemeenschappelijk Regeling (hierna: GR) voor het oprichten van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV). 
In de GR is vastgelegd dat het dagelijks bestuur van de OFGV jaarlijks een ont-
werpbegroting opstelt en deze vervolgens, zes weken voordat de ontwerpbegro-
ting aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de Raden en 
Staten. De Raden en Staten kunnen o.g.v. art 35 Wet Gemeenschappelijke Rege-
lingen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. 
 
Op 3 juli 2012 heeft de OFGV de ontwerpbegroting 2013 aan Provinciale Staten 
toegezonden. In verband met de vakantieperiode biedt de OFGV de deelnemers 
een ruimere termijn om hun zienswijze in te brengen; dat wil zeggen dat tot 
uiterlijk 28 september 2012 een zienswijze kan worden ingebracht. Dit is een 
uiterste datum voor de OFGV gelet op het tijdig kunnen toezenden van de door 
het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting aan de minister van BZK.   
De ontwerpbegroting dient door de deelnemers voor een ieder ter inzage te 
worden gelegd.  
 

3. Beoogd effect 
Een financieel gezonde OFGV en een bijdrage van Flevoland aan de OFGV die 
past binnen de financiële afspraken van 18 april 2012 die zijn verwerkt in de 
Begroting 2013 van de Provincie Flevoland. 
 
4. Argumenten 
1.1 Bevoegdheid PS 
Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de 
deelnemers de mogelijkheid geboden hun zienswijze over de ontwerpbegroting 
van een GR naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de GR.   
 
1.2 Zienswijze t.a.v. de financiële bijdrage en huisvestingslasten 
De ontwerpbegroting komt in grote lijnen overeen met de begroting die middels 
het bedrijfsplan aan de deelnemers is voorgelegd. Deze begroting is indicatief en 
taakstellend van aard. Ten opzichte van de besluitvorming door Provinciale 
Staten op 18 april 2012, die in de provinciale begroting 2013 is verwerkt, zijn er 
enkele wijzigingen die in de onderstaande tabel zijn samengevat. 
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  PS 18 april  Begroting 

OFGV 
Verschil  

a) Provinciale bijdrage aan OFGV 5.376.000 5.425.000 - 49.000  
b) Huuropbrengst Provinciehuis - 164.000 - 279.000 115.000 * 
c) Serviceopbrengst Provinciehuis - 150.000 Nnb - 150.000 * 
 Saldo Flevoland - OFGV 5.062.000 5.146.000 - 84.000  
*Er wordt op gewezen dat van de aanvankelijk verwachte serviceopbrengsten een deel is verdiscon-
teerd in de “huuropbrengst” ad 279.000. 
 
a) Provinciale bijdrage aan OFGV 
De provincie heeft aan haar huuraanbod de voorwaarde verbonden dat de te bereiken bespa-
ring op de huisvestingskosten direct in mindering wordt gebracht op de begroting van de OFGV. 
De provincie heeft de OFGV in de brief inzake de besluitvorming over het bedrijfsplan (HB 
1280455) van die voorwaarde op de hoogte gesteld. 
De provincie heeft de besparing op de huurlasten, die de OFGV ten  gevolge van het lagere huur-
aanbod kan bereiken, becijferd op € 315.000 (begroting bedrijfsplan) -/- € 164.000 (aanbod provin-
cie) = € 151.000. 
De besparing voor Flevoland ad 43,7%, zijnde € 66.000, is in mindering gebracht op de provinciale 
bijdrage aan de OFGV, waardoor deze uitkwam op € 5.376.000. 
 

In de voorliggende ontwerpbegroting OFGV is sprake van een beperktere aframing van de post 
huisvesting (pandgebonden), namelijk  315.000 -/- € 279.000 (aanbod provincie) = € 36.000. De 
besparing voor Flevoland betreft € 17.000, waardoor de bijdrage aan de OFGV uitkomt op € 
5.425.000. 
De OFGV heeft haar begroting minder sterk verlaagd dan bedoeld in de brief. Dat levert een nadeel 
van € 49.000 op voor de provincie omdat de Provinciale bijdrage aan de OFGV minder kan worden 
verlaagd. 
 
b) Huuropbrengst Provinciehuis 
Ten tijde van de besluitvorming door Provinciale Staten werd uitgegaan van een kale huur van 1.827 
m2 * € 90 = € 164.000. Het uiteindelijke huuraanbod van de provincie bevat naast de kale huur van 
2.028 m2 * € 90 tevens een vergoeding voor gas-water-licht, verzekering, belasting, schoonmaak en 
beveiliging. De momenteel verwachte huuropbrengst c.a. bedraagt in totaal € 279.000 en levert 
daarmee ten opzichte van de initieel verwachte (kale) huuropbrengst een voordeel van € 115.000 
voor de provincie op. We gaan er daarbij vanuit dat de kosten aan de kant van de provincie gelijk 
blijven (geen toename t.o.v. de huidige contracten met de leveranciers).  
 
c) Serviceopbrengst Provinciehuis 
In de ontwerpbegroting van de OFGV is een budget van € 371.000 geraamd voor dienstgebonden 
huisvestingskosten. Dit is bestemd voor telefonie, catering, onderhoud van meubilair en inrichting, 
en dergelijke. Van de zijde van de OFGV is meerdere malen aangegeven dat de dienstgebonden 
huisvestingskosten lager zullen zijn dan geraamd. 
De provincie heeft nog geen duidelijkheid omtrent de (omvang van) de mogelijk door de OFGV af te 
nemen overige diensten zoals bv catering. Derhalve is er in de huidige situatie nog geen inzicht in 
de totaalopbrengst voor services. Er vinden onderhandelingen plaats met de OFGV. Indien de OFGV 
besluit geen  (aanvullende) services van/via de provincie af te nemen, dan kan dat een nadeel van € 
150.000 voor de provincie opleveren.  
 
Zienswijze:  De OFGV dient de besparing op de huisvestingskosten ad € 151.000 te realiseren. 
Daarvan is € 36.000 reeds gerealiseerd, de overige € 115.000 dient gerealiseerd te worden door 
verlaging van de dienstgebonden huisvestingkosten ten gunste van de bijdragen van de deelnemers.  
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1.3 Wijzigingen in formatie inbreng van andere partners hebben geen financiële gevolgen voor 

Flevoland 
Per 1 mei 2012 zijn wijzigingen doorgevoerd op het gebied van in te brengen taken en formatie door 
enkele deelnemers. Dit leidde tot een wijziging in de procentuele bijdrage aan de OFGV en stem-
verhouding van de deelnemers, die op 11 juni 2012 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de 
Omgevingsdienst. Voor Flevoland is het stemrecht nauwelijks gewijzigd van 43,74% naar 43,80%. 
Dit heeft geen gevolgen voor de financiële bijdrage aan de OFGV. Dit is conform de afspraak dat de 
bijdrage voor Flevoland niet nadelig mocht worden beïnvloed door mutaties bij andere deelnemers.  
 

1.4 De meerjarenraming voor 2014 en verder ontbreekt 
De begroting dient inzicht te geven in het meerjarenperspectief van de OFGV. De meerjarenraming 
ontbreekt. De argumentatie van de OFGV ter zake is dat naast de toegezegde 1% efficiency taakstel-
ling per jaar, er op dit moment weinig te zeggen is over ramingen voor 2014 en verder. De begro-
tingsposten zijn nog niet voorzien van ervaringscijfers en dus nog indicatief en taakstellend van 
aard. 
 
Zienswijze: De OFGV heeft de wettelijke plicht een meerjarenraming op te stellen. Het Dagelijks 
Bestuur dient de meerjarenraming vast te stellen en als bijlage bij de ontwerpbegroting aan te 
bieden aan het Algemeen Bestuur. Deze meerjarenraming dient tevens aan te tonen dat de bijdra-
gen van de 17 deelnemers afnemen conform de overeengekomen taakstelling van 1% per jaar oplo-
pend tot 5%. 
 
2.1 Algemeen Bestuur stelt de begroting vast  
Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling stelt het Dagelijks Bestuur de ontwerp-
begroting op, worden Raden en Staten gevraagd zienswijzen naar voren te brengen en legt het 
Dagelijks Bestuur vervolgens de (eventueel gewijzigde) ontwerpbegroting te samen met de ontvan-
gen zienswijzen voor aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming. Gelet op de bevoegdheid van 
het Algemeen Bestuur tot het vaststellen van de begroting, is het Algemeen Bestuur 
(eind)verantwoordelijk voor het verwerken en afhandelen van de ontvangen zienswijzen. 
 
2.2.   Invloed van de Staten 
De provincie heeft evenals alle andere deelnemers een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur. 
Deze vertegenwoordiger behartigt de belangen van de Provincie Flevoland. Het is voor de provincie 
Flevoland essentieel dat de zienswijzen in de begroting worden verwerkt, omdat de provinciale 
begroting niet voorziet in aanvullende dekkingsmiddelen. 
 
5. Kanttekeningen 
Zie het dekkingsrisico als genoemd onder argument 1.2. 
 

6. Vervolgproces 
De huidige begrotingscijfers van de OFGV en de onduidelijkheid over de serviceopbrengst leveren 
t.o.v. het PS-besluit d.d. 18 april per saldo een nadeel van € 85.000 op voor de Provincie Flevoland. 
Indien de OFGV haar begroting voor huisvestingskosten verlaagt, zal dit tekort verminderen; de 
zienswijze is daarop gericht. Daarnaast wordt met de OFGV onderhandeld over de af te nemen 
diensten. De uiteindelijke financiële consequenties voor de provinciale begroting worden via een 
separate begrotingswijziging aan Provinciale Staten voorgelegd wanneer het huur- en dienstencon-
tract en de aframing door de OFGV definitief zijn.       
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7. Advies uit de Opinieronde 

 
 
 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2012, nummer 1357706, 

 
     BESLUITEN: 
 

1. De in het Statenvoorstel opgenomen zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2013 
van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek conform bijgevoegde brief naar voren 
te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst. 

2. De vertegenwoordiger van de provincie in het AB op te dragen om niet in te stemmen met de 
ontwerpbegroting, indien de OFGV geen gevolg geeft aan de zienswijze van Provinciale Staten. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 september 2012. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
 
9. Bijlagen 

Naam bijlage: Hummingbird 

nummer: 

Openbaar in de zin van 

de WOB 

Aanbiedingsbrief OFGV en conceptbegroting HB 1350372 Ja 
Brief aan OFGV zienswijze Flevoland HB 1358265 Ja 

 
 
10. Ter lezing gelegde stukken 

 
 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 


