
De Omgevingsdienst Flevoland  
& Gooi en Vechtstreek (OFGV) 

 



Waarom OD’s?  
(Commissie Mans) 



De organisatie 

Werkgebied: Fl. & G en V.    Locatie: Lelystad     Bestuur: AB & DB 

Medewerkers: circa 130                  Taken/werkzaamheden          Opleiden/Kennisdelen 



De OFGV en  
het college 

Formeel 
 
De rol van het college bij de OFGV 
 
• Het college geeft OFGV-directeur mandaat 

 
• Het college geeft de OFGV de opdracht (uitvoeringsprogramma) 

 
• Het college wijst uit zijn midden een AB-lid aan; 

uit het AB wordt DB gevormd en uit DB een voorzitter gekozen 
 

• De OFGV rapporteert over de opdracht aan college (trimesterrapporten) 
 

• De OFGV (het DB) rapporteert over de bedrijfsvoering aan AB  
(1e en 2e voortgangsrapportages) 
 



De organisatie 

Werkgebied: Fl. & G en V.    Locatie: Lelystad     Bestuur: AB & DB 

Medewerkers: circa 130                  Taken/werkzaamheden          Opleiden/Kennisdelen 



De medewerkers 

Toezichthouders, Boa’s, vergunningverleners, vakspecialisten, adviseurs 
(HRM, communicatie, financiën), juristen, ICT-ers, administratieve krachten,  

accounthouders en overige medewerkers bedrijfsvoering,  



De OFGV in  
Flevoland 

FTE naar de OFGV (2013): 
•  40 FTE 

Financiële bijdrage: 
• Begroting 2013:           € 4.990.325,- 
• Conceptbegroting 2019: € 3.262.307,- (na doorvoering KPS) 

Basistakenpakket: 
• Vergunningen en meldingen:  

Wabo-vergunningen, het milieudeel van de overige Wabo-vergunningen 
(advies), de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), 

     beoordelen van rapportages, meldingen Activiteitenbesluit. 
 

• Toezicht en handhaving:  
Milieutoezicht op de Wabo-vergunningen, Omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (OBM), controles van bedrijven die vallen onder de 
meldingsplicht van het Activiteitenbesluit, besluit bodemkwaliteit, 
bodemsanering, ketengericht toezicht, klachten en meldingen. 
 

Stempercentage in AB: 
• 26,95% 



De OFGV in  
Flevoland 

Plustaken: 
• Toezicht Natuurwetgeving 
• Bodem; onderzoek, informatie, sanering 
• Zwemwater (veiligheid en hygiëne) 
• Grondwater (WKO, drinkwater) 
• Ontgrondingen 
• Nazorg stortplaatsen  
• Opleiden medewerkers (Kenniscentrum OFGV) 
• Uitvoering/deelname projecten (zoals Handhavingsestafette e.d.). 

Algemeen: 
• Juridische dienstverlening (vergunningverlening, handhaving en 

ondersteuning); 
• Applicatiebeheer; 
• Beleidsadvisering; 
• Informatieverstrekking. 



Evaluatie 
2017 

Evaluatie Twynstra Gudde, april 2017 
 
1. Koester verworvenheden 

 
2. Voer dialoog over kwaliteit 

 
3. Investeer in ambtelijke samenwerking 

 
4. Implementeer de kostprijssystematiek 

 
5. Verbeter informatiemanagement 

 
6. Blijf innoveren 

 
7. Bereid je solide voor op de Omgevingswet 
 



Vragen? 



Energiebesparing/energietransitie 
 
• Axel Roeten 

 

Energie- 
besparing 



Ruimte voor ontwikkeling 
 

Benutten 

Waarborgen voor kwaliteit 
 

Beschermen 

Omgevings- 
wet 



De overheid zorgt voor 
inzichtelijkheid, 
voorspelbaarheid en 
gebruiksgemak 

De overheid zorgt voor 
maatwerkoplossingen  
en lokale afwegingsruimte 

Omgevings- 
wet 



Graag met minder en 
overzichtelijke regels snelle 
besluiten nemen 

Graag zorgvuldig en 
afgewogen met alle 
betrokkenen een integrale 
besluiten nemen 

Omgevings- 
wet 



Motto: 

‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ 
 
Verbeterdoelen: 
 Minder en overzichtelijke regels (wet 26>1 AMvB 120>4) 
 Meer ruimte voor initiatieven 
 Lokaal maatwerk en afwegingsruimte 
 Integrale afweging 
 Eén vergunning, één bevoegd gezag 
 Snellere besluitvorming 
 ‘ja, mits’-principe in plaats van ‘nee, tenzij’-principe 
 Regels op één plek 
 Participatie aan de voorkant 

Omgevings- 
wet 



Omgevings- 
wet 



Gevolgen voor OFGV 
 
 Vergunningen 

minder vergunningen, meer algemene regels 
integrale adviezen/met anderen 
in veel kortere tijd (van 26>8 weken) 
 

 Toezicht en Handhaving 
Van regels in wet naar regels in 15 Omgevingsplannen 
Van ‘klopt het volgens de regels’ naar ‘kan het binnen de regels’ 
              
 

 Expertise/advisering 
Omgevingsvisies (integraal) Omgevingswaarden 
Bestuurlijke afwegingsruimte     
 

Omgevings- 
wet 



Gevolgen voor OFGV 
 
 Vergunningen 

minder vergunningen, meer algemene regels 
integrale adviezen/met anderen 
in veel kortere tijd (van 26>8 weken)                          Vooraf in proces! 
 

 Toezicht en Handhaving 
Van regels in wet naar regels in 15 Omgevingsplannen 
Van ‘klopt het volgens de regels’ naar ‘kan het binnen de regels’ 
                  Vooraf in proces! 
 

 Expertise/advisering 
Omgevingsvisies (integraal) Omgevingswaarden 
Bestuurlijke afwegingsruimte                 Vooraf in proces! 
 

Omgevings- 
wet 



Voorbereiding 
OFGV 

Expertise 
Kennis 

Informatie 
 

een voorbeeld: 
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