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Opmerkingen

De klankbordgroep OFGV kende door omstandigheden een wisselende samenstelling. Het betreft een
vertegenwoordiging van 2 statenleden uit iedere commissies Ruimte en Bestuur. Vanuit
eerstgenoemde commissie is het oorspronkelijke initiatief ontsproten. De fase van besluitvorming
zal dan ook in die commissie Ruimte plaatsvinden, waarbij de commissie Bestuur wordt
geïnformeerd over /betrokken bij de uitkomsten.
Rolopvatting
De klankbordgroep heeft haar verkennende rol , die zich overigens tot deze opdracht beperkt, als
volgt opgepakt:
Er is een oriënterend gesprek geweest met verantwoordelijk gedeputeerde Fackeldey;
Er zijn suggesties gegeven voor wat betreft de opdracht aan de onderzoeker/opsteller van
het rapport, de heer De Poorter;
Er is daarbij gebruik gemaakt van ondersteuning door de griffie en de ambtelijke
organisatie;
Er is medewerking verleend aan de onderzoeker/opsteller middels een interview waarbij
diverse vragen naar de huidige en wenselijke statenpraktijk nader zijn toegelicht;
Er is met de onderzoeker/opsteller van het rapport over de concept-eindrapportage en
aanbevelingen gesproken.
Algemeen
De opgeleverde eindrapportage ziet er in de ogen van de klankbordgroep duidelijk, degelijk en
correct uit.
In algemeen zijn we als PS, betrokken commissies tevreden met het werk van Omgevingsdienst
Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). We willen ook niet op de stoel van OFGV of het college gaan
zitten en binnen de door PS bepaalde kaders blijven. Dat blijft wat ons betreft het vertrekpunt.
De klankbordgroep meent dat de aanbevelingen, die wij als begeleidingscommissie onderschrijven,
vergezeld kunnen gaan van een drietal puntige ‘things to do’.
In de kern 3 zijn het aandachtspunten, die ook in het rapport vermeld staan, en die we als concrete
aanbevelingen van de begeleidingscommissie willen benoemen met het oog op de bespreking in de
commissie/PS.
1. Effectieve bespreking jaarrapportage realiseren
De bespreking van de jaarlijkse jaarrapportage OFGV ervaren we momenteel in de commissie als
een tamelijk machteloos en verplicht rondje dat zich beperkt tot wat vragen van fracties over de
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financiën. In het rapport staat aangegeven hoe we dat als PS kunnen veranderen. In de presentatie
van de heer De Poorter wordt hierop ingegaan. De voorgestelde werkwijze zou in 2019 kunnen
worden toegepast met een evaluatiemoment na 1 of 2 jaar. Met het verkennen door rapporteurs van
PS van stukken als Kadernota, voortgangsrapportage, ‘goede gesprekken’ met verantwoordelijken
zowel bestuurlijk als ambtelijk zal er naast de aandacht voor de middelen ook ruimte ontstaan van
betrokkenheid van PS bij de beleidsvoornemens/speerpunten en lopende en nieuwe activiteiten.
2. Scherper sturen op Flevolandse doelen
De OFGV is een samenwerkingsverband van 15 opdrachtgevers, waarvan de provincie Flevoland er
één is. Er zijn gezamenlijke afspraken van de 15, maar ook doelen en afspraken vanuit de provincie
Flevoland. Welke zijn dat en hoe kunnen we scherper (en meer ondersteunend richting OFGV!)
sturen op die Flevolandse doelen. Het OFGV heeft tijdens het recente werkbezoek van de commissie
Ruimte aangegeven dit als steun te zullen ervaren. De betrokkenheid van de OFGV bij ‘zon op dak’
en daarmee het verwijderen van asbest is een voorbeeld van een nieuwe taak.
3 Democratische controle beter uitvoeren
- In het algemeen zijn er zorgen over de democratische controle. En als wij het rapport lezen zijn
die zorgen er al vele decennia….over samenwerkingsverbanden zoals de OFGV. Hoe zie je er als
statenlid en PS op toe dat men binnen de democratische kaders blijft werken?
Het rapport geeft volgens ons mooie concrete handreikingen. De heer De Poorter zal hier in zijn
presentatie concreet en puntig op ingaan.
Wat ons betreft zijn dit ook bespreek- en debatpunten voor ons gesprek in de commissie.
Vervolgstappen
Het rapport zal 9 januari 2018 in de commissie Ruimte beeldvormend besproken worden. We
hebben de invulling daarvan, de presentatie van de heer De Poorter en de vervolgstappen voor de
behandeling naar besluitvorming in PS met de griffie besproken zodat de agendacommissie daarmee
rekening kan houden.

