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Agendapunt: Zienswijze PS: bepalen vervolgprocedure na besluitvorming in GS op 15-12 

Aard van de bespreking: informerend met verzoek om reactie per omgaande ivm agenda. 

Onderwerp: Spoedvoorstel agendapunt OFGV d.d. 13 januari 2016 (vervolgafspraak na besluit van GS 

15-12 en antwoord portefeuillehouder op in de commissie gestelde vragen en gestelde schriftelijke 

vragen (VVD) ) 

  

Inhoud 

Wat is de bedoeling van de behandeling? 

 

Komen tot een afspraak over de te volgen procedure 

voor de behandeling van de ontvangen 

begrotingswijziging 2016 van de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi- en Vechtstreek.  

Wat wordt er van Commissie gevraagd? 

 

Beantwoording vervolgvragen en -informatie naar 

aanleiding van de commissie Ruimte van 9-12-2015 door 

portefeuillehouder. Overgenomen uit email 

portefeuillehouder d.d. 15-12-2015 

 

“Beste Statenleden, 

 

In de beeldvormende commissie Ruimte van 9 december 

heeft u gesproken over de procedure van de zienswijze 

op de begrotingswijziging van de OFGV. De wettelijke 

zienswijzetermijn loopt af op 13 januari en de 

bespreking van de zienswijze vindt plaats in de 

commissie van 13 januari en de PS-vergadering van 27 

januari. U heeft gevraagd om een schriftelijke 

bevestiging dat uw zienswijze wordt meegenomen bij 

het vaststellen van de begrotingswijziging in de AB-

vergadering van februari.  

Omdat het een wettelijke termijn uit de Wet 

gemeenschappelijke regelingen betreft loopt deze van 

rechtswege af na 8 weken. De OFGV kan daarom niet 

gevraagd worden deze wettelijke termijn te veranderen. 

In de praktijk worden de zienswijzen wel meegenomen 

en uiteraard zal ik de zienswijze en de inhoud daarvan 

ook meenemen en inbrengen bij de bespreking in het 

Algemeen Bestuur. 

 

Daarnaast zijn al een aantal vragen (VVD-fractie) 

schriftelijk gesteld. Voor zover beantwoording op deze 

korte termijn mogelijk was volgt hieronder mijn reactie: 

o Eenmalige extra uitgave van € 125.000, besparing 

€ 100.000 per jaar. Gedurende hoeveel jaar 

realiseren we die besparingen en hoe zeker zijn die 

extra kosten en extra besparingen? 
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bezuiniging. De bedragen zijn een zo goed 

mogelijke inschatting van de OFGV. 

o Wat is de reden dat Lelystad extra kosten ( betaalt 

ook extra € 125.000, en de gemeente Lelystad 

geeft juist vaak aan geen geld te hebben) voor 

haar rekening wil nemen? 

-huis van 

Lelystad hiermee robuuster wordt. 

o Waarom geldt 1% afspraak niet? 

taken die Noord-Holland 

extra inbrengt. De taakstelling van 1% per jaar 

gelden integraal voor de taken die bij het begin 

ingebracht zijn. De afspraken rond de nieuwe 

taken van Noord-Holland zijn een resultaat van 

onderhandelingen tussen de OFGV en Noord-

Holland. 

o Spelen er meer van dit soort zaken? 

-Holland heeft vanaf het begin aangegeven 

na drie jaar de zogenaamde “plustaken” uit te 

plaatsen naar de omgevingsdiensten. Er spelen 

geen andere zaken die ons bekend zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

A. (Arie) Stuivenberg 

 

Gedeputeerde “ 

 

 

Wat is de context van het onderwerp / in    

welke context vindt behandeling plaats? 

 

  Oordeelsvormend  

 

- RvO PS Artikel 19. Spoedagendering: in commissies en 

Provinciale Staten  

1. In afwijking van artikel 18 is spoedagendering in 

een commissie dan wel rechtstreeks in de Staten 

mogelijk indien een lid of het college dit 

gemotiveerd verzoekt en het verzoek voldoet aan 

de voorwaarden, zoals omschreven in lid 2.  

2. Voorwaarden voor spoedagendering:  

1. Het was onvoorzienbaar en hierdoor niet 

mogelijk aan te melden voor de Lange Termijn 

Planning;  

én  

2. Er is sprake van een fatale termijn met (grote) 

financiële gevolgen;  

of  

3. Politieke of maatschappelijke relevantie 

vraagt om snelle agendering.  

3. Een voorstel tot spoedagendering wordt uiterlijk op 

de maandag voor de betreffende vergadering 

ingediend bij de voorzitter, door tussenkomst van 

de griffier, welke toetsen of aan de voorwaarden in 

lid 2 is voldaan.  

4. Indien het verzoek afkomstig is van het college, 

kan voorafgaand aan de spoedagendering in de 

Staten een openbare ad hoc commissie, zoals 

omschreven in artikel 14, worden bijeengeroepen. 

De portefeuillehouder licht in deze ad hoc 

commissie het voorstel en de reden voor 



 

spoedagendering toe.  

5. Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld 

worden deze agenda en de daarop vermelde 

voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk 

aan de leden gezonden. 

Proces 

Wat is de voorafgaande historie geweest? 

 

Oorspronkelijk verzoek om spoedagendering 

Aan de voorzitter van de commissie Ruimte, Beste 

Chris, 

  

Graag wil ik een verzoek indienen voor spoedagendering 

-conform artikel 19 van het reglement van orde-  voor de 

commissie ruimte van 13 januari 2016. Het betreft een 

niet voorziene begrotingswijziging 2016 van de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek 

(OFGV). PS wordt hierin verzocht om een zienswijze in 

te dienen voor 13 januari 2016. Het voorstel is dat GS 

een zienswijze indient onder voorbehoud van PS binnen 

de deadline van de OFGV en dat PS zich nog wel kan 

uitspreken voordat het AB definitief beslist.  

De motivatie voor dit verzoek is het volgende: 

 

• Het verzoek was niet voorzien en daarmee niet 

aangemeld voor de LTP. 

• Het verzoek is 26 november 2015 binnen gekomen 

en heeft daarmee de deadlines voor de GS 

vergadering van 1 december niet gehaald. Daarmee 

kan er ook niet op tijd aangeleverd worden voor de 

commissie Ruimte van 13 januari 2016 

• Het is relevant dat PS haar rol wel kan vervullen en 

zich kan uitspreken middels een zienswijze vóór de 

besluitvorming van de OFGV op 10 Februari 2016. 

• Besluitvorming GS is voorzien op dinsdag 15 

december 2016 

 

Met vriendelijke groet en een prettige dag toegewenst,  

  

Arie Stuivenberg  

 

Het desbetreffende stuk van de OFGV  is op de LIS 

geplaatst.  

Vervolgens is het verzoek om spoedbehandeling 

besproken in de commissie van 9-12. 

Hoe gaat het na deze ronde verder? 

 

De commissie wordt gevraagd daar een uitspraak over 

te doen. 

 

De agendacommissie stelt u het volgende 

behandelvoorstel van de zienswijze voor: 

 

De commissie Ruimte van 13-1 vanaf 14.00 gebruiken en 

dan vervolgens behandeling van het statenvoorstel in  

PS op 27-1. Dit is ook de variant die eerder de voorkeur 

van de portefeuillehouder had. Gevolg is wel dat de 

datum van gevraagde inlevering  13/1 gepasseerd wordt 

, zie daarvoor (hiervoor) het antwoord van de 

portefeuillehouder in deze. U kunt daar dan nader 

ingaan op het statenvoorstel en de ontvangen 

antwoorden van de portefeuillehouder. 

 

 


