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Mededeling:

Per 1 januari 2013 worden de vergunnings-, toezichts- en handhavingstaken (VTHf^rtèfèuUiehquder"
taken), met uitzondering van de vergunningverlening natuur, uitgevoerd door de
' Sinelik, (;.W.
OFGV. De VTH-taken voor de majeure risicobedrijven (BRZO) worden uitgevoerd
door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG). Voor de uitvoering van
;^rk^riiihir«aaS Psih
deze taken hebben beide omgevingsdiensten mandaat gekregen. Omdat er ge
; ; bürgédedéh ■
werkt wordt met jaaropdrachten dient er een nieuwe opdracht voor 2020 te wor
den vastgesteld. Het aanleveren van een Uitvoeringsovereenkomst (UVO) voor
2020 door de NZKG heeft dit jaar vertraging opgelopen waardoor de jaaropdracht
aan de NZKG separaat zal worden vastgesteld.

Op 17 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten het uitvoeringsprogramma
van de OFGV vastgesteld en hiermee de jaaropdracht voor 2020.
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Komend jaar wordt voor het zomerreces een werkbezoek aan de OFGV georgani
seerd om u kennis te laten maken met de uitvoeringspraktijk bij een omgevingsdienst.
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Samenvatting opdracht 2020 provincie Flevoland
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) stelt ieder jaar per
deelnemer een uitvoeringsprogramma op. In dit programma staat beschreven welke
activiteiten en taken de OFGV in 2020 voor de betrokken deelnemer uitvoert.
In 2019 is een nieuwe opzet van het uitvoeringsprogramma gemaakt. Het
uitvoeringsprogramma van 2020 is bijgewerkt aan de hand van de laatste versie van
het Beleidskader VTH en aangevuld met, waar relevant, specifieke aandachtspunten die
komend jaar voor uw provincie gaan gelden. Deze worden hieronder kort voor u
samengevat. De volledige versie van het uitvoeringsprogramma vindt u onderliggend
aan deze samenvatting.
Werken onder de Omgevingswet
In 2020 moet de OFGV klaar zijn om volgens en in de geest van de Omgevingswet te
werken. Dit heeft invloed op de producten en diensten die de OFGV levert aan de
provincie Flevoland. Denk hierbij aan integrale vergunningverlening, toezicht onder de
nieuwe regels van de Omgevingswet en adviseren over de nieuwe
omgevingsverordeningen en omgevingsplannen van de deelnemende partijen.
Warme overdracht bodemtaken
Door de komst van de Omgevingswet komen de bodemtaken bij gemeenten te liggen.
Dit vraagt om een omschakeling. De provincies zijn een traject gestart om de overgang
van saneren naar een integraal bodembeheer samen ‘warm’ vorm te geven. De OFGV
ondersteunt hierbij.
Energiebesparing
In het Klimaatakkoord is voor 2020 de CO2-reductiedoestelling verhoogd tot 55 procent
(was 49 procent) ten opzichte van 1990. Dit vloeit voort uit het Europees beleid. Dit
heeft invloed op de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES) door de
provincie Flevoland, de transitievisies warmte en de warmteplannen. Vanuit de RES in
Flevoland en in de Gooi en Vechtstreek is de verwachting dat de OFGV in 2020 op
verschillende onderdelen input gaat leveren.
Wet natuurbescherming – stikstof
Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
komen vergunningsprocedures van projecten stil te liggen. In Flevoland heeft dit
mogelijk invloed op de realisatie van een industrieterrein bij de overslaghaven in
Lelystad en Lelystad Airport.
In 2020 heeft dit daarom naar verwachting invloed op de doelstellingen, taakuitoefening
en omvang voor en van de OFGV. Indien hier in 2020 in de provincie Flevoland sprake
van is wordt u tussentijds en separaat hierover door de OFGV geïnformeerd.
PFAS
PFAS is een stoffengroep die in Nederland verspreid in het milieu wordt aangetroffen.
Kenmerkend voor dit soort stoffen is dat zij nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn en
hierdoor schadelijk voor het milieu. PFAS wordt aangetroffen in de grond en
baggerspecie. Omdat er tot dusver geen bekendheid of onderzoeksresultaten waren van
deze stoffen ontbrak het aan duidelijke normen en regelgeving. Het grond- en
baggerverzet is in 2019 ernstig gestagneerd. De OFGV verwacht daarnaast ook dat het
een opgave wordt om grondverzet conform het tijdelijk handelingskader uit te voeren.
In 2020 kan dit daarom mogelijk invloed hebben op de taakomvang met betrekking tot
bodem (aantal beschikkingen/meldingen/controles) van de OFGV.
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Ontgrondingen, grondwater en bodemenergie
De OFGV voert toezicht uit op onaanvaardbare verstoring van natuur, archeologie en
grondwaterstand. Daarbij valt op dat er relatief veel illegale ontgrondingen plaatsvinden
door onwetendheid van de regelgeving bij bouw. De toezichthouder geeft daarom
informatie over wet- en regelgeving tijdens de controle. Onder andere door effectief
toezicht is in 2019 geconstateerd dat het aantal meldingen toeneemt. In 2020 vraagt
dit wederom de aandacht bij de controles. Een mogelijk gevolg van de Omgevingswet is
daarnaast dat ontgrondingenaanvragen onder een bepaalde hoeveelheid onder bevoegd
gezag van de gemeente komen te vallen. Het is hierbij de rol van de provincie om
bindend advies te geven aan de gemeente.
Daarnaast vraagt het grote aantal ontwikkelingen in de boringsvrije zone om regelmatig
toezicht in het gebied. Speerpunten in 2020 zijn het toezicht op de juiste manier
sonderen en opvullen van het sondeergat. Ook de wijze van aanleg van
bodemenergiesystemen heeft de aandacht. In 2020 worden de nieuwe regels omtrent
de boringsvrije zone door de OFGV geëvalueerd. Daarover (en eventueel verdere
aanscherpingen) wordt advies gegeven aan de provincie.
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1.

Inleiding

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) stelt ieder jaar per
deelnemer een uitvoeringsprogramma op. In dit programma staat beschreven welke
activiteiten en taken de OFGV in 2020 voor de betrokken deelnemer uitvoert. Voor u ligt
het uitvoeringsprogramma van uw provincie.
Leeswijzer
Het uitvoeringsprogramma bestaat uit twee hoofdstukken:
 Hoofdstuk 1 geeft aan hoe het uitvoeringsprogramma tot stand is gekomen en welke
ontwikkelingen rondom meerdere milieuthema’s worden verwacht. Daarnaast wordt
aangegeven welke randvoorwaarden of kanttekeningen zijn gehanteerd.
 In hoofdstuk 2 wordt de opdracht voor uw provincie nader uitgewerkt aan de hand
van de voor de OFGV opgestelde beleidsdoelen uit het Beleidskader VTH, waar
mogelijk aangevuld met beleidsdoelen en specifieke projecten van de provincie.
1.1 Opzet Uitvoeringsprogramma 2020
Dit uitvoeringsprogramma is een uitgewerkt programma op basis van het Besluit
omgevingsrecht (art. 7.3 Bor). In het Bor is vastgelegd dat gemeenten en provincies
voor de uitvoering van toezichts- en handhavingstaken op basis van een strategisch
beleidskader een uitvoeringsprogramma vaststellen. In dit uitvoeringsprogramma moet
worden aangegeven welke doelen de Omgevingsdienst moet halen bij de uitvoering en
handhaving en welke activiteiten daartoe door de Omgevingsdienst worden uitgevoerd
(art. 7.2 Bor). In paragraaf 2.3 wordt een verdere toelichting gegeven op de verhouding
tussen het vastgestelde Beleidskader VTH en het uitvoeringsprogramma.
Door aan de voorkant een koppeling te maken tussen beleid van de deelnemende
partijen en de uitvoering door de OFGV kan de Big-8 cyclus gaan draaien/volledig
doorlopen worden. Maak je deze koppeling vooraf, dan kan bij de tussentijdse
verantwoording van de door de OFGV uitgevoerde taken worden aangegeven hoe dit
zich verhoudt tot de gestelde doelen. Door het maken van deze koppeling streeft de
OFGV naar meer ‘outcome’ gericht rapporteren. Hierdoor wordt beter inzichtelijk hoe
het werk van de OFGV (resultaten) bijdraagt aan het welzijn van onze leefomgeving
(outcome). Ook kunnen dan de juiste prioriteiten en doelen worden gesteld en/of kan
daarop worden (bij)gestuurd.
Het omschakelen van output gericht naar ‘outcome’ gericht is een proces waarbij stap
voor stap meerdere onderdelen van de rapportagecyclus betrokken worden. Een eerste
stap is dus gezet in dit uitvoeringsprogramma, waarbij ook de bedrijfsbranches en
thema’s zijn toegevoegd. Er wordt zo op een hoger abstractieniveau dan op taakniveau
geprogrammeerd en gerapporteerd om een koppeling te maken met doelstellingen
Dit geeft nog geen garantie dat hiermee volledig wordt voldaan aan het Bor. Beleid laat
zich echter niet altijd even makkelijk vertalen naar uitvoering. Dit vraagt goede
afstemming aan de voorkant. Hier ligt voor zowel de partners als de OFGV een
uitdaging om daar samen meer invulling aan te geven.
Beleidscyclus ‘The Big-8’
Dit uitvoeringsprogramma is onderdeel van de beleidscyclus zoals beschreven in het
Bor. Hierin zijn de minimumeisen verwoord waaraan elke professionele VTH-organisatie
moet voldoen. Eisen die garant staan voor een adequate, herkenbare en structurele
uitvoering van de VTH-taken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een model dat diverse
bestuurlijke en uitvoerende werkprocessen op een logische manier aan elkaar schakelt.
Dit procesmodel is, vanwege zijn vorm, bekend onder de naam ‘Big-8’.
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Het model van de Big-8 bestaat uit de volgende stappen:

1

2

3

4
5
6
7

Strategisch beleidskader: hieronder worden de kwalitatieve doelstellingen
(schoner milieu, beter naleefgedrag, gezonde leefomgeving) geschaard die zijn
opgesteld in het Beleidskader VTH, aangevuld met prioriteiten met behulp van de
risicoanalyse uit het beleidskader en de beleidsdoelen/prioriteiten van provincie
Flevoland. Deze doelstellingen zijn verwerkt onder de relevante milieuthema’s in
dit programma.
Operationeel beleidskader: het Operationeel (tactisch)beleidskader is de tweede
stap van de beleidscyclus. Dit kader bestaat uit een vertaling van de beleidsdoelen
in een opzet voor de manier waarop vergunningverlening, toezicht en handhaving
kunnen worden ingezet om de beleidsdoelen te bereiken oftewel de VTH-strategie.
De VTH-strategie is beschreven in hoofdstuk 4 van het Beleidskader VTH.
Programma & organisatie: betreft het kruisthema van de Big-8, hier worden aan
het begin van de cyclus de concept uitvoeringsprogramma’s besproken en aan het
eind van de cyclus de rapportage van de uitvoering gebundeld en toegelicht aan
de partner. Dit uitvoeringsprogramma legt een verbinding tussen de gestelde
doelen uit het Strategisch beleidskader en de hiervoor benodigde capaciteit. Zie
hiervoor de uitwerking onder de milieuthema’s.
Voorbereiding: betreft o.a. ontwikkelingen, planning en werkzaamheden van de
OFGV om de uitvoering ter hand te nemen. Zie hiervoor de uitwerking onder H2.4
en verder.
Uitvoering: zijn de feitelijke werkzaamheden en administratieve afronding door de
OFGV.
Monitoring: is het vastleggen in ICT systemen van de voortgang van
werkzaamheden.
Rapportage & evaluatie: betreft de verantwoording van de jaaropdracht middels
de (trimester) rapportages.

De beide cirkels geven ook de domeinen weer van de strategische cyclus waarin de
partner beweegt en de operationele cyclus waarin de OFGV zich beweegt.
Op het snijvlak van beide cirkels is de afstemming aan de voorkant waarvan dit
uitvoeringsprogramma de uitwerking is en de ‘outcome’ resultaten na uitvoering,
verantwoord worden in de jaarrapportage 2020.
1.2 Randvoorwaarden/kanttekening
Uniforme uitvoering
Indien provincies strategische doelen hebben geformuleerd die een specifiek
milieuthema raken neemt de OFGV die op in het uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt
met inachtneming van een uniforme en efficiënte werkwijze. Het uitgangspunt is ‘level
playing field’ in de uitvoering van de wettelijke taken.
7
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Voor lokale prioriteiten van provincies zal apart moeten worden onderzocht wat de
impact daarvan is op de taakuitvoering van de OFGV, hoe deze kunnen worden ingepast
en welke gevolgen dat heeft. De bedrijfsvoering van de OFGV gaat daarbij uit van
waarden als: efficiënt, kostenbewust, kwaliteit binnen termijn, heldere en tijdige
communicatie.
Deze zaken zijn vastgelegd in de procesbeschrijvingen van de OFGV. Doelstellingen van
de provincie met betrekking tot een milieuthema zijn zoveel mogelijk opgenomen bij de
betreffende thema’s in hoofdstuk 2.
Kostprijssystematiek (KPS) en uitvoeringsprogramma
Het Algemeen Bestuur (AB) heeft op 28 juni 2017 besloten om per 1 januari 2018 de
Kostprijssystematiek (KPS) in te voeren. In de KPS wordt uitgegaan van een uniforme
werkwijze (‘level playing field’) waarbij onderlinge verschillen, zoals bijvoorbeeld
reistijd, niet worden doorgerekend. Daarnaast is in de systematiek een risicogericht
branchemodel uitgewerkt (formule = bedrijven * frequentie * productprijs). De taken
van algemeen nut, zoals bijvoorbeeld de juridische expertise, bestuursondersteuning en
het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s zijn verwerkt in een randvoorwaardelijk
takenpakket.
Door de invoering van het ‘level playing field’ voor frequenties van controles wordt een
minimaal kwaliteitsniveau voor alle deelnemers vastgelegd. Het branchemodel is
leidend voor het aantal producten voor vergunningen- en toezichtcontroles in de
Prognosetabel (bijlage 1) van dit uitvoeringsprogramma.
Verschil Prognosetabel en verrekening
De KPS is vastgesteld voor een periode van drie jaar. De bijdrage van de deelnemers is
daarmee voor drie jaar ‘vastgezet’. Na deze periode vindt een herrekening plaats. Dit
wordt gedaan aan de hand van de ervaringsgegevens van de achterliggende drie jaar.
Op deze manier wordt een eventuele ‘over’ of ‘onder’ productie over maximaal drie jaar
verrekend met de productie voor de daarop volgende jaren. Over- of onderproductie per
jaar komt standaard bij iedere deelnemer voor. De werkzaamheden laten zich niet
begrenzen door een datum. Denk bijvoorbeeld aan doorlopende proceduretijden of nog
uit te voeren hercontroles. Doordat de KPS steeds over een periode van drie jaar wordt
berekend, levert dit geen problemen op. In feite is sprake van een soort ‘bandbreedte’
en ‘banddikte’:
• Bandbreedte: Bij de bandbreedte kan de productie per deelnemer jaarlijks van
elkaar verschillen. Over alle deelnemers gezamenlijk kunnen deze verschillen zonder
schokken worden opgevangen.
• Banddikte: bij de banddikte zitten er verschillen in de samenstelling van taken per
deelnemer. Ook dat kan in de regel door het collectief (deelnemers gezamenlijk)
worden opgevangen. Daardoor hoeven piekbelastingen (incidenten, zware
ongevallen en dergelijke) niet direct tot hogere kosten te leiden. De collectieve
organisatie kan flexibel inspelen op incidenten.
Door deze werkwijze kunnen afwijkingen of wijzigingen per deelnemer worden
besproken en uitgevoerd, zonder dat daardoor een verstorend effect voor het collectief
ontstaat.
Prognosetabel OFGV 2020 (Bijlage 1)
Het aantal producten in de bijgevoegde tabel (bijlage 1) is een prognose voor 2020.
In zowel de Lente- als de Herfstrapportage worden de werkelijk gerealiseerde aantallen
per deelnemer verantwoord. In de jaarrapportage wordt het totaal aantal gerealiseerde
producten verantwoord. Ook wordt er een toelichting gegeven op de in 2020
uitgevoerde werkzaamheden.
8
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Het referentiejaar voor de huidige KPS-berekening is 2017. Als er door een deelnemer
meer werkzaamheden worden gevraagd dan in het jaar 2017, wordt dit besproken met
de betreffende deelnemer(s).
Gezamenlijk wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. De extra vraag wordt
vervolgens afgezet tegen de totale vraag aan producten van alle deelnemers.
Als een significante of structurele kostenstijging optreedt, kan in het Algemeen Bestuur
(AB) besproken worden hoe daar mee om te gaan.
Opname taken uitvoeringsprogramma
De activiteiten die de OFGV uitvoert in het kader van specifieke subsidies of in het kader
van meerwerkopdrachten, zijn niet in dit uitvoeringsprogramma opgenomen. Deze
activiteiten kennen een aparte opdrachtverstrekking per provincie. De verantwoording
ervan verloopt via de subsidieverstrekker en/of bestuurlijke financiële rapportage.
De zogenaamde randvoorwaardelijke taken (zoals bestuursondersteuning,
informatiegestuurd werken, accountmanagement en de voorbereidingen
Omgevingswet) dragen bij aan de kwaliteit van de OFGV, maar zijn niet als producten in
het uitvoeringsprogramma benoemd.
Programmering
Het uitvoeringsprogramma geeft een verwachting weer van de taken die de OFGV in
2020 zal uitvoeren. Het is niet ongewoon dat accenten binnen het programma
verschuiven. Door wisseling van prioriteiten van de deelnemers, wijzigingen in de vraag
en/of de conjunctuur kan een specifieke taak meer of juist minder aandacht vragen. Dit
kan van invloed zijn op andere activiteiten in het programma. Doet zich een dergelijke
situatie voor, dan wordt (binnen of buiten de opdracht) naar een oplossing gezocht. Het
is vanzelfsprekend dat daarover vervolgens in de trimesterrapportages wordt
teruggekoppeld.
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2.

Opdracht 2020

2.1 Toelichting opzet en wijze van programmeren
Dit hoofdstuk geeft een weergave van de taken die de OFGV in 2020 voor uw provincie
uitvoert.
In dit hoofdstuk is een indeling gemaakt naar de te onderscheiden milieuthema’s waar
de OFGV actief in is. Per milieuthema zijn de gemeenschappelijke strategische
doelstellingen voor de OFGV en speerpunten uit het beleidskader VTH weergeven,
aangevuld met lokale prioriteiten van de provincie uit het collegeprogramma e.d..
Hierbij is zoveel mogelijk aangegeven welke activiteiten de OFGV inzet om de
opgestelde doelen te bereiken c.q. daaraan bij te dragen. De genoemde activiteiten zijn
gebaseerd op het takenpakket van de OFGV. De activiteiten hebben daarmee
betrekking op het gehele takenpakket van de OFGV. Het takenpakket van de OFGV is
gebaseerd op de Producten en Dienstencatalogus (PDC) van de OFGV.
2.2 Toelichting opzet beleidsdoelen (nr. 1 van de Big-8 : strategisch beleidskader)
In overeenstemming met het nieuwe Bor vormt het voorliggende uitvoeringsprogramma
een uitwerking van het door de bevoegde gezagen geformuleerde uitvoerings- en
handhavingsbeleid inclusief de bijbehorende (milieu)doelen. De OFGV zet zich in om
deze doelen te bereiken c.q. hieraan bij te dragen en daarover aan de deelnemers te
rapporteren. De rapportages geven inzicht in de voortgang van het uitgevoerde werk en
daarmee het uitvoeringsprogramma.
Bij het uitwerken van de strategische beleidsdoelen van de provincie is er een
onderverdeling te maken. Er zijn beleidsdoelen die bijvoorbeeld meer algemeen van
aard zijn en niet direct een milieuthema benoemen. Er zijn ook beleidsdoelen die meer
specifiek zijn en een milieuthema aangaan. De doelen en activiteiten zijn afkomstig uit
het Beleidskader VTH, aangevuld met beleidsdoelen en prioriteiten van de provincie.
Bij de uitwerking van dit uitvoeringsprogramma is bij de uitwerking van strategische
doelstellingen en gekoppelde activiteiten onderscheid gemaakt tussen de volgende
abstractieniveaus:
Niveau 1. (Verwerkt onder H2.4 algemene beleidsdoelen)
Doelstellingen en activiteiten die algemeen van aard zijn en niet gekoppeld aan een
milieuthema.
Denk hierbij aan ‘’De OFGV is een betrouwbare dienst’’.
Niveau 2. (H2.4 en verwerkt onder milieuthema’s (indien relevant))
Doelstellingen en activiteiten die algemeen van aard zijn (gelden voor alle taken binnen
één of meerdere milieuthema’s) en raken aan de omgevingsthema’s.
Voorbeeld:
 Doelstelling: ‘Bescherming van de volksgezondheid’ (omgevingsthema).
 Activiteit: ‘Controleren op naleving van de regels van bedrijven’.
 Definitie: ( Stap 1. Wettelijke uitvoering, stap 2. Thema).
Deze doelstellingen en activiteiten zijn algemeen van aard en wijzigen alleen als
onderliggende bronnen wijzigen (strategisch beleidskader gemeente/provincie en/of
Beleidskader VTH).
Niveau 3. (Verwerkt onder milieuthema’s)
Specifieke doelstellingen of activiteiten die gekoppeld zijn aan één of meer specifieke
doelstellingen en/of activiteiten en gericht zijn op een aspect van het milieuthema.
Voorbeeld:
 Doelstelling: ‘Overlast beperken op het gebied van geluid’ (aspect).
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Activiteit: ‘Controle op de naleving regelgeving bronnering en mobiel
puinbreekactiviteiten’

(Stap 1. Wettelijke uitvoering, stap 2. Thema, stap 3. Aspect).
Deze doelstellingen / activiteiten zijn specifiek en wijzigen alleen als onderliggende
bronnen wijzigen (Beleidskader VTH).
Niveau 4. (Verwerkt onder milieuthema’s)
Toelichting op (lokale) prioriteiten(wijzigingen) per provincie, specifieke
omstandigheden, verwachtingen, projecten en zaken die gelden in dat geldende jaar.
2.3 Uitwerking beleidsdoelen deelnemers en OFGV (nr.1 Big-8: strategische
doelstellingen)
In het beleidskader VTH zijn uniforme (kwalitatieve) en (leefomgeving) doelstellingen
voor de OFGV als dienst opgesteld. Deze worden in deze paragraaf opnieuw uitgelicht.
De OFGV geeft bij de uitoefening van de VTH-taken indirect uitvoering aan deze
doelstellingen. In het Beleidskader VTH staat in hoofdstuk 3 en 4 vermeld hoe dit wordt
gedaan. In dit onderliggende uitvoeringsprogramma wordt direct toegelicht wat voor
taken de OFGV uitvoert om aan de leefomgevingsdoelstellingen te voldoen gekoppeld
aan producten en diensten uit de PDC van de OFGV.
Gezamenlijk voor de OFGV opgestelde beleidsdoelen Beleidskader VTH:
Doelstellingen kwalitatief
De OFGV draagt bij aan een gevoel van:
 Vertrouwen in de overheid en
 Klanttevredenheid.
Outcome criteria
 De OFGV is een betrouwbare dienst.
 De medewerkers van de OFGV worden als deskundig op hun vakgebied getypeerd.
 De OFGV is helder, direct en proactief in de communicatie en dienstverlening naar
burgers, bedrijven en verbonden partijen.
 De bereikbaarheid en reactiesnelheid van OFGV worden als zeer goed ervaren.
 De afhandeling door de OFGV wordt als correct, duidelijk en rechtsgelijk ervaren.
Vergunningverlening
 Het afhandelen van vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen;
 Het beoordelen van meldingen op juistheid en volledigheid binnen de met de
partners afgesproken termijnen.
Handhaving
 Inzetten voor het behouden dan wel verhogen van de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid door het houden van
toezicht op de naleving van wet- en regelgeving);
 Daar waar nodig wordt handhavend opgetreden;
 Alle controles uit de jaarprogramma’s van alle deelnemende partijen worden
uitgevoerd;
 De afhandeling van klachten gebeurt binnen de met de deelnemers afgesproken
termijn.
Doelstelling leefomgeving
De OFGV draagt bij aan een gevoel van:
 Gezondheid en veiligheid ten aanzien van de fysieke leefomgeving en
 Een goede omgevingskwaliteit.
11
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Onder de uitgewerkte milieuthema’s in dit programma wordt toegelicht wat door de
OFGV wordt gedaan om uitvoering te geven aan deze gezamenlijk opgestelde
beleidsdoelen voor de OFGV. Waar nodig wordt daarbij aangegeven welke specifieke
aandachtspunten voor het komende jaar gaan gelden.
2.4 Ontwikkelingen (nr.4 Big-8: voorbereiding)
Hieronder staan ontwikkelingen die invloed hebben op meerdere milieuthema’s en
producten en diensten van de OFGV. Per milieuthema (verderop in het programma) zijn
de specifieke ontwikkelingen genoemd, indien daar sprake van is.
Omgevingswet
In 2020 moet de OFGV klaar zijn om volgens en in de geest van de Omgevingswet te
werken. Dit heeft invloed op de producten en diensten die de OFGV levert aan de
provincie Flevoland. Denk hierbij aan integrale vergunningverlening, toezicht onder de
nieuwe regels van de Omgevingswet en adviseren over de nieuwe
omgevingsverordeningen en omgevingsplannen van de deelnemende partijen.
De werkzaamheden die de OFGV in 2020 in de voorbereiding op de Omgevingswet
uitvoert zijn bij elkaar opgenomen onder subthema 10.5 Implementatie Omgevingswet.

Thema 1: Wet milieubeheer / inrichtingen
Omgevingsthema
Fysieke veiligheid, Volksgezondheid, Hinder/leefbaarheid, Natuur/ecologische veiligheid,
Financiële/economische veiligheid, Klimaatbescherming
Taak
In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven de milieubelasting moeten beperken. Dit
betekent vooral het beschermen van de omgeving in het kader van veiligheid en
volksgezondheid en het tegengaan van emissies naar bodem, water en lucht. De OFGV
controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Daarnaast kijkt de OFGV samen met
bedrijven of er mogelijkheden zijn om het ontstaan van milieubelastende activiteiten te
verminderen of te voorkomen. In een omgevingsvergunning kunnen regels worden
opgenomen die verplichten doelmatig om te gaan met milieubeschermende
voorzieningen.
Wettelijk kader
 WABO
 Wet milieubeheer
 Aangevuld met specifieke regelgeving per sub-thema
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor het thema Wet
milieubeheer beschreven. De doelen die cursief gedrukt staan zijn afkomstig uit het
collegeprogramma/omgevingsbeleid van de provincie. De overige doelen en activiteiten
zijn afkomstig uit het Beleidskader VTH en de PDC van de OFGV.
Doelstellingen
 Beschermen en bevorderen van de
omgevingsthema’s;
 Voorkomen en/of verminderen van

Activiteiten
 Het behandelen van
vergunningsaanvragen en meldingen
voor bedrijven;
12
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vervuiling naar bodem, water, en
lucht;
De milieuinrichting beschikt over een
actuele vergunning die een goede
bedrijfsvoering mogelijk maakt,
zonder dat daarbij de omgeving en
het milieu onnodig worden belast.




Controleren op naleving van de regels
van bedrijven;
Het behandelen van een klacht of
melding i.h.k.v. Wet milieubeheer.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 Prognose vergunningen en meldingen
Door de uitspraak van Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
zijn vergunningsprocedures van projecten mogelijk stil komen te liggen of vragen
meer inzet. Over de ontwikkelingen hierin zullen wij u (voor zover van toepassing in
uw gemeente/provincie) zo nodig separaat informeren. Dit kan invloed hebben op
meerdere doelstellingen, producten en diensten in de opdracht.
Bij het behandelen van vergunningen en meldingen van bedrijven wordt getoetst
aan directe of indirecte werking op Natura 2000-gebieden, zoals stikstofdeposities.
 Actualisatie (Omgevings)vergunningen
De prioriteit bij actualisaties van vergunningen wordt gelegd bij de actualisatie die
voortvloeit uit verplichtingen vanuit veranderende wetgeving.
Naast actualisatie vanuit veranderende wetgeving kan worden overgegaan tot
actualisatie tezamen met een vergunningaanvraag als verzoek vanuit toezicht en
handhaving van de OFGV. Dit kan zich in 2020 uiteindelijk uiten in meerdere soorten
producten, zoals een actualisatietoets, een revisievergunning of een (ambtshalve)
geactualiseerde vergunning.
Het LAP3 (Afval), Best Beschikbare Technieken (BBT) en Zeer Zorgwekkende Stoffen
(ZZS) zijn voorbeelden van wetgeving die onlangs zijn gewijzigd waarop een huidige
vergunning moeten worden getoetst en wellicht geactualiseerd. Hier wordt in 2020
aandacht aan besteed tijdens de actualisaties.
Bijhorende producten PDC
Deze PDC codes gelden voor het gehele thema. Zie realisatietabel (Bijlage 1) voor
specificering van codes en aantallen.
 R01.1 t/m R01.8 Omgevingsvergunning milieu-inrichting
 R02 t/m R02.3 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
 R03.1 Behandeling melding Activiteitenbesluit
 R04.1 t/m R04.3 Maatwerkvoorschrift
 R05.1 Gelijkwaardigheidsbesluit
 R06.1 t/m R06.5 Beoordeling rapportageverplichting
 R33.1 Beoordeling melding EED energie-audit
 R14.1 t/m A02.1.8 Ontheffing ontdoen van afvalstoffen (buiten inrichtingen)
 R19.1 t/m T13.1 BRIKS-taken
 D14.1 t/m D14.4 Milieu effect rapportage
 T01.1 t/m T17.1 Periodieke controle milieu-inrichtingen

Subthema 1.1 Afval (Thema Bedrijven)
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
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Doelstellingen
 Voorkomen en beperken van
afvalstoffen om de kwaliteit van het
milieu zo goed mogelijk te bewaken;
 Het toezicht en de handhaving van
opslag, transport en verwerking van
afval verbeteren.

Activiteiten
 Besluiten over toestemming voor het
ontdoen van afvalstoffen buiten een
inrichting;
 Adviseren over aanpassing van het
beleid op het gebied van de
verwerking van afvalstoffen;
 Controleren van afvaltransporten in
samenwerking met politie en andere
handhavingspartners;
 In afstemming met betrokken
handhavingspartners analyseren van
afvalketens.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 Actualisatie LAP3
Alle bedrijven met betrekking tot het LAP3 (afval wet- en regelgeving) zijn in 2018
en 2019 getoetst op actualiteit. Nog niet alle vergunningen zijn geactualiseerd. In
een aantal gevallen loopt een procedure of vooroverleg door in 2020. De
inventarisatie en actualisatie van de LAP3 bedrijven wordt afgerond in 2020.
 Geplande ketentoezichtprojecten met andere OD’s en de politie samen
o E-waste:
Landelijk zijn er signalen dat veel wit- en bruingoed niet wordt ingeleverd voor
recycling. Dit zogenaamde E-waste verdwijnt duidelijk via andere wegen (o.a.
naar het buitenland), wat de circulaire economie niet ten goede komt.
In samenwerking met andere omgevingsdiensten wil de OFGV in 2020 kijken bij
welke bedrijven E-waste op grote schaal aanwezig is en wat ermee gebeurt.
o Tussenopslag asbest:
Gesignaleerd is dat er binnen het werkgebied van de OFGV bij de tussenopslagen
van asbestsaneerders niet geheel wordt voldaan aan wet en regelgeving. In het
kader van ketentoezicht wordt verder onderzoek gedaan naar de inventarisatie
van deze tussenopslagen waarbij specifiek gekeken wordt naar juiste naleving
van wet en regelgeving met betrekking tot melden, vastleggen, ontvangen en
vervoeren van asbest en de registratie hiervan in het Landelijk Meldpunt
Afvalstoffen (LMA). Doel hierbij is dat de tussenopslagen voldoen aan wet en
regelgeving.

Subthema 1.2 Energie
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor het thema
Energiebesparing/ duurzaamheid beschreven.
Doelstellingen
 Bescherming van het klimaat;
 Terugdringen van energiegebruik bij
bedrijven.

Activiteiten

Uitvoering geven aan artikel 2.15 uit
het activiteitenbesluit in minimale
vorm (basistoezicht energie);

Het geven van informatie aan
gemeenten, provincies en bedrijven
op basis van het Activiteitenbesluit in
het kader van:
14
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a)
b)
c)

Doorvoeren van de Energie
besparende maatregelen (EML)
Uitvoeren van energie-audits
De toekomstige informatieplicht

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 Anticiperen op CO2-reductiedoelstelling
In het Klimaatakkoord is voor 2020 de CO2-reductiedoestelling verhoogd tot 55
procent (was 49 procent) ten opzichte van 1990. Dit vloeit voort uit het Europees
beleid. De beoogde verhoging van het ambitieniveau gaat invloed hebben op de
uitvoering door de gemeenten en provincies van de Regionale Energie Strategie
(RES), de transitievisies warmte en de warmteplannen. Ook gaat deze versnelling
invloed hebben op de Omgevingswet. Het is aan te raden om als bevoegd gezag hier
tijdig op te anticiperen en de samenwerking te zoeken met de OFGV. Denk hierbij
aan werksessies, bijeenkomsten en workshops. Vanuit de RES in Flevoland en in de
Gooi en Vechtstreek is de verwachting dat de OFGV in 2020 op verschillende
onderdelen input gaat leveren.
 Stimulerend Toezicht Energieregelgeving
Toezicht op energieregelgeving bij bedrijven is een arbeidsintensieve
aangelegenheid. Het is de rol van de OFGV om deze toezichtstaak sneller, slimmer,
efficiënter en effectiever in te vullen. Daarvoor is een nieuwe systematiek
ontwikkeld. Deze systematiek heet ‘Stimulerend Toezicht’.
Het toepassen van deze nieuwe vorm van toezicht, vereist samenwerking met en
toestemming van de partners. In 2020 bezoekt de OFGV alle partners om de laatste
ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en op het gebied van
‘Stimulerend Toezicht’, weer te geven. Per partner wordt bekeken of er interesse is
in de uitvoering van Stimulerend Toezicht.
 Subsidie toezicht en handhaving energiebesparing
Voor het versterken van de kwaliteit van toezicht en handhaving op het gebied van
energiebesparing bij bedrijven, wordt door het Ministerie van EZK
hoogstwaarschijnlijk in 2020 een extra subsidiebedrag van € 5 miljoen beschikbaar
gesteld. De Minister van Economische Zaken en Klimaat bepaalt op basis van
inschrijving van de omgevingsdiensten de verdeling. Zodra hier meer over bekend
is, worden de partners hierover geïnformeerd.

Subthema 1.3 Geluid (Thema Bedrijven)
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Stilte behouden voor de rustzoekende
mens in enkele gebieden voor de
volgende generatie;
 Beperken van het aantal
geluidgehinderden.

Activiteiten
 Toetsen of sprake is van
geluidproductie bij
vergunningaanvragen;

Controleren bij inrichtingen op de
naleving van de geldende
geluidsnormen, waar nodig door een
geluidmeting uit te voeren.
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Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
In 2020 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen dit subthema
(anders dan hierboven vermeld onder H1).

Subthema 1.4 Geur (Thema Bedrijven)
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Uitgangsthema is dat er geen nieuwe
geurhinder ontstaat;
 Bestaande geurhindersituaties
moeten binnen de wettelijke
mogelijkheden gesaneerd worden.

Activiteiten
 Toetsen of sprake is van geurhinder bij
vergunningaanvragen;
 Controleren tijdens reguliere controles
of geurnormen niet worden
overtreden;
 Stimuleren van bedrijven om zich aan
bestaande wet- en regelgeving te
houden;
 Afhandelen en monitoren van
geurklachten.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
 In 2020 gaat de OFGV de geurklachten analyseren en kijken of er patronen zijn te
ontdekken. Daarover wordt advies uitgebracht. In het advies zal worden ingegaan
op de vraag of het gewenst is om verder onderzoek te doen naar het eventueel
opstellen van een beleidskader ‘Geur’. Over het opstellen van een beleidskader
‘Geur’ zal eerst afstemming plaatsvinden met de provincie.

Subthema 1.5 Licht (Thema Bedrijven)
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Het aantal inwoners van Flevoland
dat zich vaak stoort aan licht in de
directe woonomgeving (in 2004 11%)
mag niet toenemen.

Activiteiten
 Bij het opstellen van vergunningen
wordt door middel van standaard
voorschriften aandacht besteed aan
het beperken van lichthinder.
Voorschriften conform de zorgplicht (er
zijn in de wetgeving geen vereisten of
beperkingen op het gebied van licht)

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
In 2020 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen dit subthema
(anders dan hierboven vermeld onder H1).
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Thema 2: Zwemwater
Omgevingsthema
Volksgezondheid, Hinder/leefbaarheid
Taak
De OFGV houdt namens de provincie toezicht op hygiëne en veiligheid van de
zwembaden en de geïnventariseerde zwemlocaties in oppervlaktewater binnen de
provinciale grenzen. Naast een controlerende en handhavende rol heeft de OFGV ook
een stimulerende, coördinerende en soms initiërende rol. Een voorbeeld daarvan is de
inzet van de strandhouders bij het dagelijks beheer voor het uitvoeren van maatregelen
voor het zwemmen in oppervlaktewater.
Toezichthouders van de OFGV bezoeken tijdens het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober)
alle door de provincie vastgestelde zwemlocaties. Zij zorgen er, op basis van de laatste
bemonstering, visuele inspecties of meldingen, voor dat burgers worden geïnformeerd
over de actuele situatie en de kwaliteit van het zwemwater. De OFGV werkt daarbij
samen met Rijkswaterstaat, waterschap Zuiderzeeland, strandbeheerders en
gemeenten. Daarnaast controleert de OFGV ook alle badinrichtingen (zwembaden) in de
provincie Flevoland in samenwerking met de zwembadhouders en gemeenten.
Wettelijk kader
 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz)
 Besluit Whvbz en Regeling Whvbz
 Regeling kennisgeving badinrichtingen
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Hygiënische en veilige omgeving voor
burgers en zwemmers in de
zwemaccommodaties in Flevoland
realiseren;
 Het bevorderen van waterbewustzijn
bij inwoners en ondernemers, zodat
zij water betrekken bij hun
afwegingen.

Activiteiten
 Het reguleren van, en toezicht houden
op veilig en hygiënisch zwemmen in de
zwembaden en zwemwater in
Flevoland.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
In 2020 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen dit subthema
(anders dan hierboven vermeld onder H1).
Bijhorende producten PDC
Deze PDC codes gelden voor het gehele thema. Zie Prognosetabel (Bijlage 1) voor
specificering van codes en aantallen.


R09.1 t/m D07.3 Regulering en toezicht badinrichtingen en zwemwater

17

Uitvoeringsprogramma 2020

Subthema 2.1 Zwembaden en inrichtingen
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit subthema beschreven.
Doelstellingen
 Veilige en Hygiënische omgeving voor
burgers en zwemmers in zwembaden
realiseren.

Activiteiten
 Toezicht op de regelgeving m.b.t.
hygiëne en veiligheid van de
zwembaden;
 Beoordelen van veiligheid en hygiëne
bij nieuwbouw/verbouwplannen van
zwembaden;
 Beoordelen en besluiten op
Kennisgeving zwembaden
 Beoordelen en beheren van
waterkwaliteitgegevens van
zwembaden;
 Adviseren over zwemwaterwetgeving
en deelname aan werk- en
expertgroepen.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 Ook in 2020 blijft de focus liggen op waterkwaliteit bij zwembaden. De meeste
overtredingen die worden geconstateerd zijn op het gebied van achterstallig
onderhoud (stukken tegels, roestvorming e.d.) waardoor bezoekers van zwembaden
zich kunnen bezeren. Tijdens controles wordt hier in 2020 nadrukkelijk aandacht
aan besteed.

Subthema 2.2 Zwemwater in oppervlaktewater
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit sub-thema beschreven.
Doelstellingen
 Veilige en hygiënische omgeving voor
burgers en zwemmers op de officiële
zwemstranden in Flevoland
realiseren.

Activiteiten
 Voorbereiden van de jaarlijkse
inventarisatie en aanwijzing van de
zwemwaterlocaties in oppervlaktewater door Gedeputeerde Staten;
 Burgers en zwemmers tijdig
informeren over de actuele status van
officiële aangewezen
zwemwaterlocaties en mogelijke
risico’s;
 Beoordelen van de analyseresultaten
van de kwaliteit van stranden,
zwemwater en waterbodems;
 Controleren van de zwemstranden in
het zwemseizoen;
 Adviseren over zwemwaterwetgeving
en deelname aan werk- en
expertgroepen.
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Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 De OFGV verwacht in 2020 dat de provincie met nieuw beleid komt dat betrekking
heeft tot het aanwijzen en intrekken van zwemstranden. Het is voor de OFGV op dit
moment onduidelijk of er hierdoor meer of minder stranden in de provincie komen.
Ook verwacht de OFGV in 2020 inzicht van de provincie te krijgen omtrent het
uitvoeren van controles bij ‘wilde zwemplekken’.

Thema 3: Natuurbescherming
Omgevingsthema
Natuur/economische veiligheid
Taak
In de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn, naast de VTH-taken op het gebied van
gebiedsbescherming en houtopstanden, de VTH-taken op het gebied van
soortenbescherming bij de provincie ondergebracht.
Vanuit de regietaak van de OFGV worden gezamenlijke handhavingsplannen voor alle
Natura 2000 gebieden ondersteund en samenwerkingsverbanden voor specifieke
nalevingsvraagstukken opgezet. De advisering is gericht op aspecten van de Wet
natuurbescherming, inclusief de handhaafbaarheid van de afgegeven vergunningen. Het
toezicht vindt zowel gebiedsgericht als objectgericht plaats.
Voor het thema Natuurbescherming is gesproken over een mogelijke uitbreiding van het
takenpakket uit te voeren in 2020.
Wettelijk kader
 Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 Wetboek van Strafrecht (WvSr)
 Wetboek van Strafverordening (WvSv)
 Wet op de economische delicten (WED)
 Besluit Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm)
 Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar
 Wet natuurbescherming (Wnb)
 Provinciale Landschapsverordening Flevoland
 Algemene plaatselijke verordening (APV)
 Wet politiegegevens (Wpg)
 Kapverordening
 Beleidsregel bescherming landschap 2008.
 Beleidsregels voor beoordeling van geurhinder 2008.
 Beleidsregel voor vergunningverlening milieuwetgeving 2011.
 Beleidsregel Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik.
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Het beschermen en bewaken van het
natuurlijk milieu in en om de
provincie Flevoland;

Activiteiten
 Regie en uitvoeringscoördinatie
handhaving groene wetten om tot een
gezamenlijke programmatische,
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Toegankelijke natuur met ruimte voor
recreatie;
Behouden van landschapsbepalende
elementen in Flevoland;
Bij gebiedsontwikkeling wordt
natuurkwaliteit meegenomen als
onderdeel van de planvorming.






regionale aanpak te komen;
Ondersteunen van gezamenlijke
handhavingsplannen voor alle Natura
2000 gebieden;
Zorgen voor samenwerkingsverbanden
voor specifieke nalevingsvragen;
Adviseren ten behoeve van de
Provinciale Ambtelijke en Bestuurlijke
adviescommissie VTH;
Controle op naleving randvoorwaarden
voor Europese inkomenssteun bij
agrarische bedrijven.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
Voor de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet wordt verwezen naar
subthema 10.5 Implementatie Omgevingswet.
 Natura 2000 gebieden
De OFGV coördineert namens de provincie toezicht en handhaving van het
Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied. In dit kader:
o Organiseert de OFGV samen met de provincie en Rijkswaterstaat (RWS) een
bijeenkomst voor de overheden van het IJsselmeergebied. Doel is ondertekening
van het IJsselmeerconvenant en de implementatie van het beheerplan in lokaal
beleid en regelgeving.
o In aanloop van het nieuwe N2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen en
Lepelaarsplassen organiseert de OFGV een evaluatie van het huidige
Handhavingsplan Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen.
o Organiseert de OFGV de jaarlijkse evaluatie van het handhavingsplan en de
handhavingsuitvoeringsplannen.
o Stelt de OFGV indien nodig de toezicht- en handhavingsactiviteiten bij.
o Woont de OFGV overleggen bij rond het beheerplan. Dit zijn overleggen op
landelijk niveau onder leiding van Rijkswaterstaat (RWS). Met RWS heeft de
OFGV maandelijks overleg over de uitvoering van het beheerplan. In de
beheerplanoverleggen met RWS wordt gesproken over de uitvoering en
monitoring van het beheerplan voor het IJsselmeergebied. Ook komt de
voorbereiding van de volgende beheerplanperiode aan de orde. Onderwerpen
van gesprek zijn onder andere:
 toezicht en handhaving van de afgesloten natuurgebieden; toezicht en
monitoring gedragscode waterrecreatie;
 handhaving kitesurfen bij Trintelhaven;
 eenduidig registratiesysteem toezicht en handhaving;
 participatieproces volgend beheerplan;
 vragen jurist RWS omtrent convenant;
 organisatie ondertekening convenant en symposium/startbijeenkomst
handhavingsestafette 2020
o Woont de OFGV de overleggen bij van het project ‘Visie kitesurfen’ onder leiding
van de provincies Flevoland en Noord-Holland. De OFGV adviseert over toezicht
en handhaving.
o In het kader van het Toezicht- en Handhavingsplan Oostvaardersplassen en
Lepelaarsplassen zorgt de OFGV voor de jaarlijkse evaluatie en
uitvoeringsprogramma.
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Samenwerking
In het kader van de samenwerking en verdere professionalisering van toezicht en
handhaving organiseert de OFGV bijeenkomsten en neemt de OFGV deel aan
landelijke en regionale overlegorganen:
o
De OFGV organiseert de jaarlijkse Handhavingsestafette (HHE). De hierboven
genoemde studiedag is de start van de HHE 2020 die in het teken van Natura
2000 zal staan.
o
Vanuit het samenwerkingsverband van de Noord-Hollandse omgevingsdiensten
zal bij akkoord van de directeuren de OFGV wederom in 2020 het voortouw
nemen in de organisatie van een BOA-dag.
o
De OFGV neemt deel aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) werkgroep ‘Groene
Coördinatoren’. De werkgroep komt minstens acht keer per jaar samen.
o
De OFGV neemt deel aan het Regionale Beleidsoverleg (RBO) ter bevordering
van de kennis rondom de Wet natuurbescherming (Wnb) en de inbedding van
de wet bij de afweging van aanvragen van omgevingsvergunningen. Het RBO
komt bij elkaar zodra er aanleiding voor is.
De OFGV organiseert de bijeenkomsten van het Bestuurlijk Strafbeschikking Milieu
(BSBm)-platform en zit deze voor. In het overleg zijn alle omgevingsdiensten in
Nederland vertegenwoordigd, aangevuld met medewerkers van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid (JenV), het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Justitieel
Incassobureau. Actuele zaken rond toezicht en handhaving worden hier besproken.
Het platform komt twee maal per jaar samen.

Bijhorende producten PDC
Deze PDC codes gelden voor het gehele thema. Zie Prognosetabel (Bijlage 1) voor
specificering van codes en aantallen.


A02.1.6 t/m T11.4 Regie, advisering en toezicht natuurbescherming

Subthema 3.1 Beschermde gebieden
Omgevingsthema
Hinder/leefbaarheid, Volksgezondheid, Fysieke veiligheid
Wettelijk kader
 Wet natuurbescherming,
 Omgevingsverordening provincie Flevoland
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 In stand houden en beschermen van
beschermde (Natura 2000) gebieden
in Flevoland.

Activiteiten
 Gebiedsgericht toezicht vanuit
instandhoudings- en
hersteldoelstellingen voor beschermde
natuurgebieden.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven (bijzondere) welke taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 Het regelmatig uitvoeren van controles in het gebied leidt tot een beter
naleefgedrag. Daarom wordt ook in Natura 2000 gebieden wekelijks surveillance
uitgevoerd.
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Het toezicht richt zich met name op naleving van de voorwaarden in vergunningen
en ontheffingen, het voorkomen van verstoring door recreatie, kitesurfen en het
betreden van afgesloten gebieden. De beroepsvisserij heeft een nieuwe vergunning
gekregen. Toezicht op de voorwaarden uit de vergunning wordt uitgevoerd, waarbij
vooral wordt gelet op vissen in afgesloten gebied. Op basis van eerdere ervaringen
wordt verwacht dat strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving noodzakelijk
is.
De provincie heeft aangegeven dat tijdens afschot in de Oostvaardersplassen
wekelijks toezicht noodzakelijk is. Daarnaast zal de reset in 2020 verder vorm
krijgen en is toezicht op deze werkzaamheden ook wenselijk. Met de provincie moet
nog worden afgestemd of dit binnen de reguliere opdracht valt.

Subthema 3.2 Soortenbescherming
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 In stand houden en beschermen van
soorten in Flevoland.

Activiteiten
 Het inzetten van handhaving bij
verstoring van leefgebieden van
beschermde soorten en de vaste
stand-, rust, of verblijfplaats;
 Advisering n.a.v. quickscan
Natuurbescherming waarin mogelijke
knelthema’s voor leefgebieden van
beschermde soorten worden
geïnventariseerd;
 Uitvoeren van vogeltellingen.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
Door controle in de afgelopen jaren is er een toename in aanvragen voor vergunningen
en ontheffingen met betrekking tot soorten. Vanuit toezicht wordt voor deze
vergunningen/ontheffingen een handhavingstoets uitgevoerd. Toezicht richt zich op de
voorwaarden uit vergunningen en ontheffingen. Daarnaast wordt toezicht uitgevoerd op
basis van meldingen van illegale activiteiten. Prioriteit ligt bij diverse soorten
vleermuizen, de bever, de otter en de rugstreeppad. In 2020 wordt ook aandacht
besteed aan naleving van de zorgplicht bij werkzaamheden die vallen onder een
gedragscode. De focus wordt gelegd op de voorwaarden die worden gesteld in de
gedragscode (de inventarisatie vooraf, het vereiste kennisniveau).

Subthema 3.3 Houtopstanden
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Behoud van houtopstanden

Activiteiten
 Controles boskap en herplantplicht

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
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In 2020 wordt toezicht gehouden op kapmeldingen en herplantplicht. Ook wordt
aandacht besteed aan het in beeld brengen van kap en herplant met het gebruik
van luchtfoto’s om meer zicht te krijgen op illegale kap en het behoud van
houtopstanden in zijn algemeenheid in de regio.

Thema 4. Ontgrondingen
Omgevingsthema
Fysieke veiligheid, Hinder/leefbaarheid, Natuur/economische veiligheid
Taak
Bij ontgrondingen kan sprake zijn van een meldingsplicht of een vergunningsplicht. Er
kunnen nadere regels worden gesteld zoals opgenomen in de Omgevingsverordening
provincie Flevoland. Conform het Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.) dient voor
iedere ontgronding die vergunningplichtig is een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling of
m.e.r.-procedure te worden gestart. Advisering door de OFGV vindt plaats naar
aanleiding van veranderende wet- en regelgeving en van vergunningen waarbij
Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is. Het toezicht bij vrije veld controles is gericht op
naleving van voorwaarden en nadere regels en op het opsporen van illegale
ontgrondingen.
Wettelijk kader
• Ontgrondingenwet
• Omgevingsverordening provincie Flevoland
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Bewaken dat het afgraven van
oppervlaktedelfstoffen op zodanige
wijze wordt uitgevoerd dat de
omgeving niet onnodig wordt belast,
en waarbij alle betrokken belangen
zijn afgewogen;
 Het doorbreken van afsluitende
deklagen in de bodem zoveel
mogelijk voorkomen.

Activiteiten
 Het afgeven van vergunningen of het
stellen van nadere regels bij
voorgenomen ontgrondingen;
 Het beoordelen van meldingsplichtige
ontgrondingen;
 Advisering over wet- en regelgeving
m.b.t. ontgrondingen; beleidsadvies
Ontgrondingenwet, aanpassingen in de
Omgevingsverordening provincie
Flevoland;
 Toezicht op onaanvaardbare verstoring
van natuur, archeologie en
grondwaterstand.

Voor de activiteiten met betrekking tot de Omgevingswet, zie subthema 10.5
Implementatie Omgevingswet.
Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
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Vergunningen en meldingen ontgrondingen
De OFGV beoordeelt en besluit bij iedere ontgrondingenaanvraag en
aanmeldingsnotitie of er wel of geen m.e.r.-procedure gevolgd moet worden voor de
ontgrondingsactiviteit.
Voor een vergunningaanvraag kan worden ingediend moet er eerst een
aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling worden ingediend. Na het genomen besluit
mag de aanvraag worden ingediend. In 2020 worden er ook een aantal m.e.r.procedures (PDC product D14.2) doorlopen.
In eerdere rapportages is aangegeven dat door een wetswijziging van het Besluit
milieueffectrapportage (m.e.r.) het werk hiervoor zou toenemen. De vormvrije
m.e.r.-beoordelingen moeten nu vooraf met een aanmeldingsnotitie gemeld worden.
Op deze aanmeldingsnotitie volgt een besluit. Het ministerie is bezig met een
wetswijziging om het extra werk in het Besluit m.e.r. te beperken. De OFGV levert
hier input voor.
Advies ontgrondingen
De OFGV neemt deel aan het IPO Vakberaad Ontgrondingen. In dit Vakberaad
worden complexe ontgrondingszaken besproken.
Daarnaast worden ontwikkelingen van het opgaan van de ontgrondingenwet in de
Omgevingswet gevolgd. De ontwikkelingen van de Omgevingswet en de gevolgen
voor het bevoegd gezag worden bijgehouden.
Het e-formulier voor het melden en aanvragen van een ontgronding is in
ontwikkeling. Hiervoor levert de OFGV input. Deze ontwikkeling loopt door in 2020.
De provincie is hiervoor in de lead.
Het door de provincie en OFGV ontwikkelde stappenplan ten behoeve van voor het
melden/aanvragen ontgrondingen wordt up to date gehouden en beheerd door de
OFGV. Het stappenplan is te raadplegen op de website van de OFGV.
Toezicht ontgrondingen
De OFGV heeft geconstateerd dat aandacht nodig blijft op ontgrondingen zonder een
vergunning of melding, die vooraf worden gedaan. Hierdoor kan namelijk vooraf niet
getoetst worden of er sprake is van een verstoring van natuur, archeologie en
grondwater. Dit speerpunt wordt meegenomen bij de vrije veldcontroles.

Bijhorende producten PDC
Deze PDC codes gelden voor het gehele thema. Zie Prognosetabel (Bijlage 1) voor
specificering van codes en aantallen.
 A02.1.7 Beleidsadvies Ontgrondingenwet
 R13.1 Vergunning Ontgrondingenwet
 R13.2 Beoordeling melding Ontgrondingen
 D14.1 M.e.r.-beoordelingsbesluit
 D14.2 Beperkte m.e.r.-procedure
 D14.3 Uitgebreide m.e.r.-procedure

Thema 5. Grond - drinkwater, bodemenergie en geothermie
Omgevingsthema
Volksgezondheid, Hinder/leefbaarheid, Natuur/economische veiligheid
Taak
Middels vergunningverlening, toezicht & handhaving en advisering worden
grondwateronttrekkingen (bestaande en nieuw aangevraagde) door de OFGV
beoordeeld op effecten op andere belangen.
De gegevens van meldingen worden in het Landelijk Grondwater Register (LGR)
ingevoerd zodat deze door derden gebruikt kunnen worden.
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De OFGV adviseert over beleid ten aanzien van open WKO-systemen en duurzaam
grondwater beheer. De OFGV voert diverse taken met betrekking tot het beheer van
meetnetten grondwaterkwaliteit uit. Hieronder valt het verzorgen van de metingen,
monsternames en analyses, onderhoud en vervanging van de waarnemingsputten, de
validatie van meetreeksen en het databeheer.
Wettelijk kader
 Waterwet, -besluit en -regeling
 Wet milieubeheer Amvb Activiteitenbesluit
 Omgevingsverordening provincie Flevoland
 Beleidsregels
 BRO
 Mijnbouwwet
 KRW
Naast het wettelijk kader dient rekening gehouden te worden met landelijke afspraken
zoals de BUM en HUM. De beleidsregels hebben betrekking op vergunningverlening
Milieuwetgeving (provinciale regels) en de raakvlakken met de gemeentelijke
beleidsregels die te maken hebben met bodemenergieplannen en interferentiegebieden.
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Bevorderen water- en
bodembewustzijn;
 Bevorderen van het doelmatig en
efficiënt gebruik van de bodem en
grondwater;
 Stimuleren van duurzaam gebruik
van de bodem en het grondwater;
 Voorkomen/minimaliseren van
negatieve effecten op de bij de
bodem en het grondwater
betrokken belangen.

Activiteiten
 Adviseren over wet- en regelgeving
m.b.t. grondwaterbeleid en
handhavingszaken;
 Monitoren van en adviseren over
grondwaterkwantiteit en –kwaliteit;
 Onderhoud en beheer van het
provinciale meetnet en
meetnetbeheersoftwarepakket en de
data uitwisseling met de BRO.
grondwaterkwantiteit en –kwaliteit;
 Adviseren over activiteiten binnen
grondwaterbeschermingsgebieden
zoals de boringsvrije-zone;
 Vergunningverlening of stellen van
nadere regels m.b.t.
grondwateronttrekkingen;
 Het toezicht op en handhaving van
naleving van wet- en regelgeving
inzake grondwateronttrekkingen en
bodemenergie.

Voor de activiteiten met betrekking tot de Omgevingswet, zie subthema 10.5
Implementatie Omgevingswet.
Bijhorende producten PDC
Deze PDC codes gelden voor het gehele thema. Zie realisatietabel (Bijlage 1) voor
specificering van codes en aantallen.



A02.4 Advies grondwater, drinkwater, WKO, hydrologie
R16.1 t/m D08.1 Regulering, advisering en toezicht grondwater en WKO
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Subthema 5.1 Grondwateronttrekkingen (incl. boringvrije zone)
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Voorkomen van ongewenste
verstoring van grondwater(stromen);
 Het in stand houden van een
grondwatersituatie die duurzame
ontwikkeling mogelijk maakt;
 Tegengaan van verspilling en
efficiënt gebruik van grondwater;
 Beschermen van grondwater.

Activiteiten
 Adviseren over wet- en regelgeving
over grondwaterbeleid en
handhavingszaken en bij
vergunningverlening
grondwateronttrekkingen en
geothermie;
 Het toezicht op en handhaving van
naleving van wet- en regelgeving
inzake grondwateronttrekkingen.
(beide incl. boringsvrije zone).

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 De OFGV verwacht in 2020 dat de vergunning voor het lozen van brijn (Hoogweg)
moet worden aangepast naar aanleiding van een beleidswijziging van de provincie.
 Het grote aantal ontwikkelingen in de boringsvrije zone vraagt om regelmatig
toezicht in het gebied. Speerpunten in 2020 zijn het op de juiste manier sonderen
en opvullen van het sondeergat. Ook aanleg van bodemenergiesystemen heeft de
aandacht. In 2020 worden de nieuwe regels omtrent de boringsvrije zone
geëvalueerd door de OFGV.

Subthema 5.2 Bodemenergie, warmte-koudeopslag (WKO)
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Voorkomen dat bij de aanleg van
WKO’s nadelige gevolgen optreden
voor het grondwater.

Activiteiten
 Adviseren over wet- en regelgeving
m.b.t. grondwaterbeleid en
handhavingszaken;
 Vergunningverlening of stellen van
nadere regels m.b.t. bodemenergie;
 Monitoren van en adviseren over
grondwaterkwantiteit en –kwaliteit;
 Het toezicht op en handhaving van
naleving van wet- en regelgeving
inzake WKO’s;
 Beoordelen van jaarrapportages van
vergunde open bodemenergieinstallaties.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
 Gemeenten moeten warmteplannen maken en kijken daarbij ook naar de
ondergrond voor benutting voor warmteopslag.
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De provincie verzoekt de OFGV vanuit de doelstelling “Bevorderen van het doelmatig
en efficiënt gebruik van de bodem en grondwater ” gemeenten te adviseren over
toezicht en handhaving op gesloten bodemenergiesystemen waarvoor gemeenten
bevoegd gezag zijn. Het doel is dat gemeenten nadenken over gemeentelijk beleid
voor bodemenergie. Bij het opstellen van gemeentelijk beleid voor bodemenergie
werken gemeenten, OFGV en provincie (als er ook sprake is van beleid voor open
bodemenergiesystemen) samen. In 2020 worden alle gemeenten door provincie en
OFGV samen hierover geïnformeerd.

Subthema 5.3 Geothermie
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Bevorderen water- en
bodembewustzijn bij inwoners en
ondernemers, zodat zij water en
bodem betrekken bij hun afwegingen;
 Voorkomen van ongewenste
verstoring van grondwater(stromen);

Duurzaam gebruik en het tegen gaan
van schade aan natuurfunctie en
archeologische waarden ten gevolge
van onttrekkingen en het beschermen
van de grondwaterkwaliteit in zijn
algemeenheid en in het bijzonder
binnen de
grondwaterbeschermingsgebieden.

Activiteiten
 Adviseren over wet- en regelgeving
over grondwaterbeleid en
handhavingszaken en bij
vergunningverlening
grondwateronttrekkingen en
geothermie.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 In 2020 wordt verwacht dat adviezen aan provincie Flevoland worden gegeven met
betrekking tot diverse vergunningen in het kader van de Mijnbouwwet en de Wabo.

Subthema 5.4 Openbare drinkwatervoorziening
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Bevorderen water- en
bodembewustzijn bij inwoners en
ondernemers, zodat zij water en
bodem betrekken bij hun afwegingen;
 Voorkomen van ongewenste
verstoring van grondwater(stromen);
 Tegengaan van verspilling (efficiënt
en doelmatig gebruik);

Duurzaam gebruik en het tegen gaan
van schade aan natuurfunctie en
archeologische waarden ten gevolge

Activiteiten
 Het afgeven van vergunningen of het
stellen van nadere regels bij
grondwater- en
drinkwateronttrekkingen.
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van onttrekkingen en het beschermen
van de grondwaterkwaliteit in zijn
algemeenheid en in het bijzonder
binnen de
grondwaterbeschermingsgebieden.
Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 De OFGV gaat op verzoek van Vitens de voorschriften van de huidige vergunning
uniformeren en de handhaafbaarheid te verbeteren. Hierdoor zullen mogelijk
bepaalde activiteiten samenkomen in een nieuw set van voorschriften.
Tevens worden voorschriften voor zoet-zout monitoring en early warning monitoring
opgenomen.
 De OFGV adviseert bij de voorbereidingen op een nieuwe drinkwater
onttrekkingslocatie voor Vitens.

Subthema 5.5 Beheer grondwatermeetnet
Omgevingsthema
Klimaatbescherming, Hinder/leefbaarheid
Wettelijk kader
 WABO
 Wet milieubeheer
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Duurzaam grondwaterbeheer.

Activiteiten
 Onderhoud en beheer provinciale
meetnet;
 Uitvoeren van beheertaken
grondwaterkwantiteit;
 Begeleiden van metingen,
monsternames en analyses kwaliteit;
 Onderhoud en vervanging van
waarnemingsputten;
 Validatie van meetreeksen en
databeheer.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 De OFGV onderhoud en beheert het meetnetbeheersoftwarepakket (databeheer) en
de data uitwisseling met de basisregistratie Ondergrond (BRO). Hiervoor moeten
nadere afspraken gemaakt worden over de nieuwe taken en wensen die voortkomen
uit het gebruik en beheer van de nieuwe software voor meetnetgegevens.
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Thema 6: Bodem
Omgevingsthema
Volksgezondheid, Hinder/leefbaarheid, Natuur/economische veiligheid
Taak
De taken van de OFGV op het gebied van bodem onderscheiden zich op verschillende
aspecten die allen bijdragen aan het beoogde doel.
Allereerst zijn er de wettelijke VTH taken. Deze taken en producten zijn beschreven in
de PDC. De OFGV stelt beschikkingen vast over de ernst van een verontreiniging en de
spoedeisendheid ervan, over de goedkeuring van een saneringsplan (ook onder BUSregime), over de evaluatie van de uitgevoerde sanering en het eventuele nazorgplan.
Meldingen worden behandeld voor eenvoudige, gelijksoortige BUS-bodemsaneringen,
voor het toepassen van grond, bagger of bouwstoffen op de bodem. Toezicht vindt
gebiedsgericht en locatie-specifiek plaats. Beleidsadvisering heeft betrekking op
bevoegd gezag taken (R10, R11 en D06), op bodemsaneringstaken (D05.1) en op
bodembeheertaken (D05.2).
Bij de navolgende taken zijn verschillende doelstellingen te onderscheiden. Daarom
worden deze in een eigen subthema behandeld.
6.1 Algemene taken in het kader van het Convenant Bodem en Ondergrond. De
provincie is als één van de partijen verantwoordelijk voor het nakomen van de
gemaakt afspraken, waaronder de beëindiging van de provinciale bodemsaneringstaken.
6.2 Specifieke taken in verband met de sanering van drie spoedlocaties. Deze drie
locaties zullen van overheidswege gesaneerd en gefinancierd worden. De provincie
is als opdrachtgever voor deze saneringen eindverantwoordelijk.
Specifieke taken in verband met de nazorg bij drie stortplaatsen. De provincie is in het
kader van de Nazorgregeling verantwoordelijk voor de nazorg van deze stortplaatsen.
Voor de activiteiten met betrekking tot de Omgevingswet, zie subthema 10.5
Implementatie Omgevingswet en subthema 10.6 Omgevingswet en bodemconvenant.

Subthema 6.1 Wettelijke taken
Wettelijk kader
 Wet bodembescherming (Wbb)
 Besluit uniforme saneringen (Bus)
 Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)
 Wet openbaarheid van bestuur
 Verdrag van Aarhus
 Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020
 Omgevingsverordening provincie Flevoland
 Kaderrichtlijn Water (KRW)
 Nazorgregeling Wet Milieubeheer
Afspraken kader
 Voor het beschikbaar maken en stellen van actuele bodeminformatie zijn in 2015
afspraken gemaakt tussen de provincie en de OFGV (kenmerk 1562614V17april2015). Deze afspraken hebben betrekking op:
o
databeheer;
o
data uitwisseling;
o
provinciale bodemrapportage module;
o
provinciale Bodematlas.
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Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Het behouden van de bodemkwaliteit;
 Het beperken van illegale
handelingen;
 Bevorderen water- en
bodembewustzijn bij inwoners en
ondernemers, zodat zij water en
bodem betrekken bij hun afwegingen;
 De bodemkwaliteit is in 2025 in
Flevoland voldoende om de actuele
gebruiksvormen en gebruiksfuncties
van bodem en ondergrond langdurig
te faciliteren.

Activiteiten
 Controle of wet- en regelgeving wordt
nageleefd bij een bodemsanering of
toepassing van grond of bouwstoffen;
 Het afgeven van beschikkingen
bodemverontreiniging;
 Het beoordelen van meldingen
bodemverontreiniging;
 Het houden van toezicht op en
informeren over bodemsaneringen en
nazorg;
 Het houden van toezicht op
monitoringen van bodemsanering;
 Controleren van transportcontroles van
grond;
 Het beschikbaar maken en stellen van
bodeminformatie;
 Het verwerken van besluiten en
registreren van bodemrapporten en
aanleveren van datadumps.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 Wet open overheid (Woo)
Naar verwachting komt eind 2020 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te
vervallen. Hiervoor in de plaats komt de Woo. De Woo is een initiatiefwet uit 2012.
Het doel van deze wet is om overheden en semi-overheden transparanter te maken.
De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar,
eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.
De OFGV maakt door middel van het project Data op Orde (2020) het mogelijk, om
besluiten en bodemrapporten van de partners digitaal beschikbaar te stellen.
 Beoordelen monitoringslocaties
De OFGV laat in 2020 in opdracht van de provincie op grond van de Wbb
verschillende monitoringverslagen opstellen en deze worden door de OFGV
beoordeeld. De monitoringsverslagen die in 2020 beoordeeld worden gaan over de
spoedlocaties. Deze spoedlocaties bevinden zich op de Lange Nering Emmeloord,
Houtwijk 23 Dronten en op de Oogstweg 22-24 Zeewolde. Voor Lange Nering wordt
een nieuw monitoringsnetwerk ingericht.
 Voor de spoedlocatie ‘Wijk 8-12’ Urk en ‘Het Ruim’ in Dronten stemt de OFGV in
2020 in met het opgestelde evaluatieverslag. Ook stemt de OFGV voor de
spoedlocatie Het Ruim in met het nazorgplan.
 Wijziging besluit bodemverontreiniging
Door een opgelegd onderzoeksbevel en de verwachte aanleg van een
stortcompartiment D, gaat de OFGV voor 2020 de beschikking voor de Zeeasterweg
mogelijk ambtshalve wijzigen.
 Geo-viewer en IGOR
De OFGV gaat door middel van een Geo-viewer de bodemonderzoeken en besluiten
digitaal beschikbaar stellen. Ook gaat de OFGV bodeminformatieverzoeken digitaal
beschikbaar stellen. Dit is de vervanger van de huidige provinciale
bodemrapportagetool (IGOR).
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PFAS
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een stoffengroep die in Nederland verspreidt
in het milieu wordt aangetroffen. Kenmerkend aan deze stoffen is dat ze nauwelijks
biologisch afbreekbaar en toxisch zijn.
Hiermee behoort PFAS tot de groep van zeer zorgwekkende Stoffen (ZZS). PFAS
wordt aangetroffen in de grond en baggerspecie. Door het ontbreken van duidelijke
normen en regelgeving ten aanzien van deze stof is de afgelopen maanden het
grond- en baggerverzet ernstig gestagneerd. Dit heeft naar verwachting ook in 2020
invloed op de taakomvang met betrekking tot bodem voor de OFGV.
Omdat er nog een aantal belangrijke onderzoeken in uitvoering zijn, is het nog niet
mogelijk om een definitief kader voor PFAS op te stellen. De resultaten van deze
onderzoeken worden naar verwachting in 2020 verwacht.
Uitvoerders kunnen vaak hun overtollige grond niet kwijt bij depotruimtes of
toepaslocaties zonder aanvullende gegevens over PFAS. Om de
hergebruiksmogelijkheden voor deze grond helder te krijgen dient de
bodemkwaliteitskaart aangevuld te worden met PFAS. Binnen Flevoland zijn de
provincie, gemeenten en de OFGV bezig om de bodemkwaliteitskaart te updaten en
ook voor PFAS geschikt te maken.

Bijhorende producten PDC
 R10.1 t/m D15.1 Regulering, advisering, toezicht en handhaving bodembescherming
 T09.1 Controle bodemsanering Wbb
 T09.2 Controle bodemsanering zorgplicht Wbb en BUS-saneringen
 T09.3 Controle bodemsanering administratief
 T10.1 Gebiedscontrole bodembescherming
 T08.3 Beoordelen evaluatie nieuw geval van bodemverontreiniging
 T08.4 Beoordelen monitoringsverslag
 T17.1 Transportcontrole

Subthema 6.2 Sanering spoedlocaties
Taak
De OFGV begeleidt in opdracht van de provincie nog drie locaties die van overheidswege
gesaneerd en gefinancierd worden. De provincie is als opdrachtgever verantwoordelijk,
de OFGV voert de begeleiding uit. Het gaat om de volgende locaties:
 Lange Nering (Emmeloord)
 Wijk 8-12 (Urk)
 Houtwijk (Dronten)
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Het saneren van ernstige
bodemverontreiniging met
onaanvaardbare ecologische of
verspreidingsrisico’s (spoedlocaties).

Activiteiten
 Kennisnemen en naleven van vigerend
saneringsplan, beschikking, bestek,
vergunningen, contracten/opdrachten,
wet- en regelgeving en protocollen;
 Volgen van de monitoring om de
stabiele eindsituatie van de
restverontreiniging aan te tonen.
 Regie houden op de
opdrachten/overeenkomsten en
contracten;
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Bewaken van het budget behorend bij
opdrachten aan derden;
Adviseren van de provincie over
opdrachten, contracten en financiële
zaken over de sanering;
Beoordelen van de
onderzoeksresultaten, hoogtemetingen
in verband met zettingen en
waterkwaliteit etc.;
Overleggen met aannemer,
adviesbureaus (milieukundig
begeleider en directievoerder),
toezichthouder, bevoegd gezag Wet
bodembescherming en provincie
(opdrachtgever);
Informeren van belanghebbenden en
bevoegde gezagen over de voortgang
van de sanering.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert voor deze drie spoedlocaties.
 Lange Nering (Emmeloord), advisering omtrent opdrachtverlening en uitvoering
grondwatermonitoring periode 2020-2024
 Wijk 8-12 (Urk), advisering omtrent afronding uitvoering meerjarige
grondwatersanering
 Houtwijk (Dronten), advisering omtrent monitoring meerjarige grondwatersanering
periode 2016-2020.

Subthema 6.3 Nazorg stortplaatsen
Taak
De nazorg heeft betrekking op het treffen van maatregelen die voorkomen dat de
stortplaatsen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Voorkomen en/of beschermen van
nadelige gevolgen voor het milieu
veroorzaakt door
stortplaatsen/baggerspeciedepots.

Activiteiten
 Beoordelen maatregelen van
stortplaatsen en baggerspeciedepots
om nadelige gevolgen voor het milieu
te voorkomen;
 Het adviseren over de aanbesteding
van de nazorg op een gesloten
stortplaats en de controle op de
uitvoering daarvan;
 Adviseren over financiën en contracten
m.b.t. stortplaatsen en
baggerspeciedepots, gericht op o.a. de
heffing nazorg.
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Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
 Deelname aan de IPO werkgroep Nazorg stortplaatsen.
 Doelvermogens: De planning was dat in 2019 afgerond te hebben, maar door
technische problemen met de nieuwe versie van RINAS zal dit in 2020 worden
gerealiseerd.
 Voor de stortplaats Zeeasterweg (Lelystad) worden in 2020 de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
o Het adviseren van de provincie over het vaststellen van het doelvermogen en de
nazorgheffing.
o Het beoordelen van het bestek en zettinganalyse voor compartiment D.
 Voor de stortplaats Braambergen (Almere) worden in 2020 de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
o Het adviseren van de provincie over het vaststellen van het doelvermogen en de
nazorgheffing.
o Het adviseren over het wijzigen van het monitoringsplan en het beoordelen en
opnieuw vaststellen hiervan.
 Voor de stortplaats Het Friese Pad (Noordoostpolder) worden in 2020 de volgende
reguliere werkzaamheden uitgevoerd:
o Toezicht houden op de uitvoering en naleving van de nazorg volgens het
nazorgplan, bestek, opdrachten/afspraken, vergunningen etc.
o Aanspreekpunt voor de aannemer die de nazorg uitvoert.
o Regie houden op de opdrachten/overeenkomsten en contracten;
o Bewaken van het budget (behorend bij de opdrachten aan derden);
o Adviseren van de provincie over financiën en contracten;
o Controleren van het jaarverslag van de nazorg;
o Jaarlijkse aangifte van hoeveelheid grondwateronttrekking en aangifte
zuiveringsheffing.
 Daarnaast wordt voor de stortplaats Het Friese Pad (Noordoostpolder) in 2020 de
volgende eenmalige werkzaamheden uitgevoerd:
o Het adviseren over de uitvoering van onderzoek naar de verwachte levensduur
van de combinatiebovenafdichting van de folie met lekdetectie bij het Friese Pad.
In 2019 zijn offertes aangevraagd voor dit onderzoek.
o Uitvoering van het onderzoek vindt plaats in 2020.
o Het op te leveren rapport wordt in 2020 door de OFGV beoordeeld.
 De OFGV ondersteunt in 2020 de provincie bij de discussie rondom het bevoegd
gezag van IJsseloog (Dronten).

Thema 7. Luchtvaart
Taak
De provincie is bevoegd voor het vaststellen van luchthavenregelingen en
luchthavenbesluiten voor structureel gebruik van velden voor luchtvaartactiviteiten.
Binnen Flevoland bevinden zich vier luchtvaartterreinen waarvoor in de verordening
luchthavenregelingen zijn vastgesteld.
Daarnaast kan de provincie voor incidenteel gebruik van velden een ontheffing verlenen
voor Tijdelijk en Uitzonderlijk gebruik (TUG). De OFGV voert deze taken uit voor de
provincie.
Wettelijk kader
 Wet luchtvaart
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Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Mogelijk maken van een luchthaven
waar starts en landingen ten behoeve
van kleine en recreatieve luchtvaart
plaatsvinden;
 Beheersing van voornamelijk
geluidhinder.

Activiteiten
 Vaststellen verordening voor
burgerluchthaven van regionale
betekenis en luchthavenbesluiten voor
structureel gebruik van velden;
 Verlenen van ontheffingen voor
Tijdelijk en Uitzonderlijk gebruik
(TUG);
 Toezicht houden op de naleving van
een Luchthavenregeling of
Luchthavenbesluit.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
In 2020 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen dit thema.
Bijhorende producten PDC
 R27.1 t/m T16.2 Luchthavenbesluit/Luchthavenregeling en ontheffing TUG

Thema 8. Omgevingsverordening provincie Flevoland
Taak
De Omgevingsverordening provincie Flevoland (voorheen VFL) bevat provinciaal beleid
en provinciale regelgeving voor een groot aantal wetten en is mede bedoeld als
toetsingskader voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De OFGV verleent
ontheffingen voor in de Omgevingsverordening provincie Flevoland opgenomen
verboden, en houdt toezicht op in Omgevingsverordening provincie Flevoland en in de
ontheffingen opgenomen regels. Dit heeft zoal betrekking op:




Bijzondere publieksactiviteiten waarbij geluid een rol speelt;
Werkzaamheden zoals ontgrondingen ten behoeve van natuurontwikkeling;
Bijzondere situaties in relatie tot de Wet natuurbescherming.

Wettelijk kader
 Omgevingsverordening provincie Flevoland
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Voorkomen van schade en hinder van
de omgeving voor de in de
Omgevingsverordening provincie
Flevoland opgenomen verboden.

Activiteiten
 Verlenen van ontheffingen;
 Houden van toezicht op regels uit de
Omgevingsverordening provincie
Flevoland en verleende ontheffingen,
voor zover niet opgenomen bij andere
onderwerpen.
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Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
Sinds maart 2019 is niet meer de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland
2012 (VFL) van kracht en geldt de Omgevingsverordening Flevoland. Hiermee is een
eerste stap gezet in het anticiperen op de Omgevingswet.
Voor de activiteiten met betrekking tot de Omgevingswet, zie subthema 10.5
Implementatie Omgevingswet.
Bijhorende producten PDC
 R18.5 t/m T15.1 Ontheffingen en toezicht Omgevingsverordening provincie
Flevoland.

Thema 9. Veiligheid en vuurwerk
Taak
De OFGV verleent toestemmingen en beoordeelt meldingen voor het tot ontbranding
brengen van vuurwerk. Er vindt toezicht plaats bij vuurwerkevenementen.
Met andere betrokken handhavingspartners wordt afgestemd en wordt geadviseerd over
ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
Wettelijk kader
 Vuurwerkbesluit
 Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Bewaken dat vuurwerk wordt
ontbrand met inachtneming van de
vereiste veiligheidsmaatregelen.

Activiteiten
 Het verlenen van toestemming en het
beoordelen van meldingen voor opslag
en ontbranding van vuurwerk;
 Toezicht houden op
vuurwerkevenementen;
 Adviseren over wet- en regelgeving
m.b.t. vuurwerk.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert:
In 2020 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen dit thema.
Bijhorende producten PDC
 R23.1 t/m T04.2 Regulering, advisering, toezicht en handhaving vuurwerk
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Thema 10. Overige taken en dienstverlening
Taak
Een aantal ondersteunende diensten van de OFGV dragen productief bij aan de kwaliteit
van andere VTH-producten. Dit zijn dienstverlenende taken als informatiebeheer en het
verstrekken van milieu-informatie, maar ook juridische ondersteuning en activiteiten in
het kader van de regionale samenwerking.
Wettelijk kader
 Relevante wet- en regelgeving genoemd bij bovenstaande milieuthema’s
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor het thema Overige
taken en dienstverlening beschreven.
Doelstellingen
 Bijdragen aan de kwaliteit van en
samenwerking bij de uitvoering van
de VTH-producten;
 Effectiviteit van de handhaving en
vergunningverlening bevorderen.

Activiteiten
 Uitvoering van diverse ondersteunende
en dienstverlenende taken op het
gebied van VTH.

Subthema 10.1 Juridische ondersteuning
Taak
De juridische ondersteuning bij vergunningverlening, handhaving, bezwaar, beroep etc.
wordt gerekend tot de zogenaamde randvoorwaardelijke taken.
Over de uitgevoerde taken wordt verslag gedaan in de rapportages. Daarom zijn deze
taken als expliciete producten in de Prognosetabel opgenomen.
De in deze productgroep opgenomen juridische producten zijn generiek. Ze zijn dus niet
te onderscheiden naar beleidsterrein of milieuaspect. Het gaat om juridische
ondersteuning ten aanzien van de volgende producten:
•
Handhavingsbesluit;
•
Bestuurlijke strafbeschikking milieu;
•
Proces verbaal;

Bezwaar en beroep.
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Bijdragen aan de kwaliteit en
samenwerking van en bij de
uitvoering van de VTH-producten;
 Naleving van de wet- en regelgeving
op alle genoemde wetten en thema’s;
 Voorbereid zijn op wijzigingen in weten regelgeving.

Activiteiten
 Juridische advisering bij
vergunningverlening, toezicht en
expertise;
 Inzetten van
handhavingsinstrumenten;
 Ondersteunen van bezwaar- en
beroepszaken die door de provincie
zelf worden gevoerd;
 Juridische advisering over
milieuthema’s.
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Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
In 2020 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen dit thema,
anders dan de genoemde activeiten.
Bijhorende producten PDC

H01.4 t/m J02.4 Juridische handhaving en advisering

Subthema 10.2 Regionale samenwerking
Taak
De OFGV organiseert via zijn kenniscentrum opleidingen waar de medewerkers van
deelnemende partijen zich kunnen inschrijven.
Te denken valt aan cursussen op het gebied van Omgevingswet, geluid, bodem, asbest
en andere vakinhoudelijk opleidingen toegespitst op de uitvoering van de
overheidstaken op VTH gebied. Daarnaast voert de OFGV diverse taken uit ter
bevordering van de regionale samenwerking op het gebied van VTH in het werkgebied
van de OFGV.
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Stimuleren en vormgeven van
samenwerking op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en
handhaving;
 Borgen van kennis, ervaring en
kwaliteit.

Activiteiten
 Deelname aan het Bestuurlijk en
Ambtelijk Omgevingsoverleg Flevoland
(BOO en AOO).
 De OFGV faciliteert deze overleggen,
vormt het secretariaat en neemt deel
als adviseur;
 Organiseren van een
Handhavingsestafette;
 Organiseren van netwerkdagen, zoals
de Bodem-, Asbest-, Trainee-, BOAen de Handhaversdagen;
 Deelnemers ondersteunen bij
opleidingswensen door cursussen via
het Kenniscentrum van de OFGV aan
te bieden.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 Kenniscentrum
In 2020 gaat het Kenniscentrum zich meer richten op het Besluit Activiteiten
Leefomgeving (BAL). Het BAL houdt, samen met de Omgevingswet en de andere
besluiten, een ingrijpende wijziging in.
Zonder goede kennis van deze nieuwe generatie regelgeving kunnen
omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers (gemeenten en provincies) zich niet goed
voorbereiden op de komst en implementatie van deze wetgeving, inclusief het
overgangsrecht.
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Het is een uitdaging voor het Kenniscentrum van de OFGV, in de hoedanigheid van
opleidingscentrum, deze omvangrijke wijziging op het terrein van opleidingen te
initiëren en te begeleiden. De eerste Introductie cursussen starten begin 2020.
 AOO/BOO
De deelnemers van de Flevolandse gemeenten, provincie Flevoland, waterschap
Zuiderzeeland, Veiligheidsregio Flevoland, Politie Midden Nederland, Rijkswaterstaat
Midden Nederland de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de OFGV werken
in dit verband samen en informeren elkaar over het Wabo-brede takenpakket.
De OFGV voert het secretariaat van zowel het Ambtelijke als het Bestuurlijke
Omgevingsoverleg.
Volgens afspraak wordt er, indien actueel en inhoudelijk nodig, tweemaal per jaar
een AOO en maximaal eenmaal per jaar een BOO georganiseerd.

Subthema 10.3 Informatiebeheer en milieu-informatie
Taak
De OFGV maakt relevante informatie voor partners en derden beschikbaar. Daarnaast
beantwoord de OFGV vragen over inhoudelijke en procedurele aspecten van milieuonderwerpen.
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 Bijdragen aan de kwaliteit van en
samenwerking bij de uitvoering van
de VTH-producten;
 Effectiviteit van de handhaving en
vergunningverlening bevorderen.

Activiteiten
 Het beantwoorden van vragen over
inhoudelijke en procedurele aspecten
van milieu-onderwerpen;

Het registreren en toegankelijk maken
van informatie voor partners en voor
derden.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.
In 2020 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen dit subthema.
Bijhorende producten PDC

D01.2 Verstrekken milieu-informatie

Subthema 10.4 Overige advisering
Taak
Binnen overige advisering vallen de adviesvragen van de provincie die aanvullend zijn
op de adviesvragen binnen de thema’s of die niet aan één thema gekoppeld kunnen
worden.
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
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Doelstellingen
 Bijdragen aan de kwaliteit van en
samenwerking bij de uitvoering van
de VTH-producten en beleid.

Activiteiten
 Binnen de andere thema’s valt een
deel van de activiteiten die als
beleidsadvies kunnen worden
aangemerkt. Het betreft bijvoorbeeld
de IPO overleggen, en deelname aan
het AOO, maar ook het leveren van
ervaringsgegevens die als input voor
beleid kunnen worden aangemerkt;
 Adviseren over diverse vraagstukken
die niet onder één van de
bovenstaande thema’s vallen, zijn
hieronder specifiek benoemd.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema uitvoert.

Circulaire economie
Op het gebied van Circulaire economie wil de provincie Flevoland in 2030 voor
afvalreststromen gereed zijn om hergebruik mogelijk te maken. De provincie is
benieuwd in het inzicht waar de problemen ontstaan die hergebruik in de weg
staan. In 2020 stemmen de provincie en OFGV verder af welke invulling hieraan
kan worden gegeven;

Een bijdrage leveren aan de ambities rondom circulaire economie door:
o Te participeren tijdens de MRA tafel belemmerende wet en regelgeving (3 x p/j)
o Voorbereiding met de provincie op basis van bekende casussen
o Ondernemers verwijzen naar het meldpunt (dat door een andere partij wordt
opgebouwd en onderhouden)
o Beoordelen van signalen van ondernemers of het inderdaad belemmerende weten regelgeving betreft en deze bespreken tijdens de MRA tafel en doorgeven aan
het bevoegde gezag;
o Indien zich nieuwe initiatieven melden bij de provincie Flevoland, adviseren
vanuit onze rol als bevoegd gezag;
 Voorbereiding op omgevingswet
Advisering bij consultatierondes bijv. over het Activiteitenbesluit, Wet
bodembescherming of de Omgevingswet;
 Geluidinformatiemeetnet
Flevoland initieert de ontwikkeling van een geluidinformatiemeetnet bestaande uit
aanwezige en nieuwe geluidmeetposten onder de aanvliegroutes van Luchthaven
Lelystad. De OFGV ondersteunt Flevoland hierbij. In 2020 ligt de focus op het
analyseren van de data en het valideren van het meetnetsysteem;
 FEA
Advisering aan de provincie over de ontwikkelingen in het kader van de FEA
(Flevolandse Energie Agenda);
 Klachten
Het adviseren, in de vorm van een pilot, op de wijze waarop klachten inzicht geven
in het behalen van de beleidsdoelen van de provincie;
 Overig
De OFGV is op inhoudelijk niveau sparringpartner voor de provincie. Op de diverse
milieuthema’s worden gedurende het jaar veel vragen gesteld die bijdragen aan het
beleid of het inzicht in de effecten van beleid. De OFGV levert daarvoor input;
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De OFGV levert een actieve bijdrage aan de big 8. Allereerst door het vertalen van
de strategische en operationele doelen van de provincie naar het (concept)
uitvoeringsprogramma. Daarnaast ook voor de monitoring en rapportage over het
uitvoeringsprogramma. Tot slot levert de OFGV expert- input ten behoeve van het
opstellen van beleid. De OFGV levert zo een actieve bijdrage op “het kruispunt” van
de big 8.

Bijhorende producten PDC
 A02.1 Beleidsadvies

Subthema 10.5 Implementatie Omgevingswet
Taak
In 2020 moet de OFGV klaar zijn om volgens en in de geest van de Omgevingswet te
werken. In 2020 wordt verder uitgewerkt hoe de input vorm moet krijgen voor de
aanpassing van de Omgevingsverordening provincie Flevoland en beleidsregels.
Dit heeft invloed op de producten en diensten die de OFGV levert aan de provincie
Flevoland. Denk hierbij aan integrale vergunningverlening, toezicht onder de nieuwe
regels van de Omgevingswet en adviseren over de nieuwe omgevingsverordeningen en
omgevingsplannen.
Waar voor gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen een overgangsfase
geldt, is die er voor het uitvoerende werk niet.
Doelstellingen & Activiteiten
Vanaf 1 januari 2021 moet de OFGV onder meer;

In staat zijn om integraal vergunningaanvragen af te handelen binnen de voor
milieubedrijven veelal nieuwe kortere termijn van acht weken;

In staat zijn om te beoordelen of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties
en bestuursorganen voldoende zijn betrokken bij de voorbereiding van
vergunningaanvragen. Met andere woorden is er voldoende geparticipeerd;

Toezicht kunnen houden op de nieuwe regels van de Omgevingswet en
onderliggende besluiten, zoals het Besluit activiteiten leefomgeving, vanuit het
principe ‘ja, mits…’;

De deelnemers kunnen adviseren over het invullen van de bestuurlijke
afwegingsruimte op milieu (zoals geluid, geur en bodem) in het omgevingsplan;

Kunnen werken met en adviseren over de nieuwe omgevingsverordeningen en
omgevingsplannen van alle 15 partners;

Aangesloten zijn op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO) en een koppeling hebben gemaakt met het eigen zaaksysteem.
Verder staat 2020 in het teken van het bereiken van deze concrete doelen. Met vijftien
partners wordt bijvoorbeeld afstemming gezocht, hoe het proces tot integrale
vergunning doorlopen kan worden. De medewerkers worden inhoudelijk opgeleid en er
starten trajecten voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.
Daarnaast vraagt de Omgevingswet dat kennis en ervaring uit de
(milieu)uitvoeringspraktijk meegenomen wordt bij het vormen van beleid.
De OFGV verwacht enerzijds meer verzoeken van de partners om een bijdrage te
leveren aan bijvoorbeeld omgevingsvisies, omgevingsplannen en monitoringsinformatie.
Anderzijds gaat de OFGV haar kennis en ervaring actief naar de deelnemers brengen.
Een voorbeeld hiervan is het inzichtelijk maken van de bestuurlijke afwegingsruimte op
milieugebied en de deelnemers over het gebruik van deze ruimte en de consequenties
daarvan te adviseren.
Het is daarom belangrijk om ook in 2020 blijvend aandacht te besteden aan het
opbouwen en onderhouden van het omgevingswetnetwerk in beide regio’s.
40

Uitvoeringsprogramma 2020

Voor 2020 zijn er verschillende doelen en acties geformuleerd, met de daar
bijbehorende afhankelijkheden; voortgang landelijke wetgevingsspoor, de oplevering
van de landelijke voorziening DSO en de bijbehorende standaarden, de bereidheid en
mogelijkheden voor regionale samenwerking, de verschillende tempo’s van
implementatie van de Omgevingswet bij de vijftien partners en de mate waarin de
medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden zich eigen kunnen maken.
Het gaat hier om factoren die bepalen of de geformuleerde doelen op tijd en op een
kwalitatief goed niveau gehaald gaan worden. Om dit succesvol te laten verlopen, heeft
de OFGV een stevige projectorganisatie neergezet. Het is in 2020 echt samen op weg
naar de uitvoering van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2021.
Hieronder worden activiteiten ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet
benoemd die de OFGV en provincie gezamenlijk oppakken. Per activiteit wordt geduid
welke werkzaamheden de OFGV voor de provincie hierin gaat uitvoeren.
Omgevingsverordening provincie Flevoland
Sinds maart 2019 is niet meer de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland
2012 van kracht en geldt de Omgevingsverordening provincie Flevoland. Hiermee is een
eerste stap gezet in het anticiperen op de Omgevingswet. De vigerende
omgevingsverordening bevindt zich in een spagaat: het voldoet enerzijds aan huidige
regelgeving èn werkt anderzijds al toe naar de toekomstige regelgeving van de
Omgevingswet. Hiermee is de huidige omgevingsverordening aan te merken als een
‘interim-verordening’.
In de Invoeringswet Omgevingswet is GEEN overgangsrecht opgenomen voor
provinciale verordeningen. Daarom is het noodzakelijk om op het moment van de
inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 een nieuwe
Omgevingsverordening vastgesteld te hebben, die voldoet aan de vereisten van de
Omgevingswet. Hiervoor is de provincie in het najaar van 2019 een project gestart voor
het Omgevingswetproof maken van de omgevingsverordening.
Van het thema ontgrondingen is al bekend dat daar wijzigingen in moeten plaatsvinden
en dat deze samen met de OFGV worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er vraagstukken
(dwarsdoorsnedes), die in meerdere thema’s spelen, zoals:
 de dwarsdoorsnede van inrichting naar milieubelastende activiteit (thema’s
grondwaterbeschermingsgebieden, stiltegebieden en gesloten stortplaatsen) en de
VTH-dwarsdoorsnedes
o ontheffing/vergunning en beoordelingsregel
o algemene regel en melding
o vrijstelling
o zorgplicht
De planning van het project is als volgt:
 eind Q1/begin Q2 2020: vaststellen ontwerp-omgevingsverordening door Provinciale
Staten
 Q3 2020: vaststellen definitieve omgevingsverordening door Provinciale Staten.
De provincie betrekt in m.n. het eerste kwartaal van 2020 de disciplines van de
OFGV voor het uitwerken van de nu bekende thema’s en vraagstukken vanuit de
uitvoerings- en handhavingstoets.
Beleidsregels
Gevraagd wordt te ondersteunen bij het actualiseren en in lijn brengen van de
provinciale beleidsregels op het gebied van de fysieke leefomgeving met de
Omgevingswet. Het betreffen de beleidsregels die zien op de ontheffing- en
vergunningverlenende taken die de OFGV namens de provincie uitvoert. Dit zijn de:
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 Beleidsregel bescherming landschap 2008.
 Beleidsregels voor beoordeling van geurhinder 2008.
 Beleidsregel voor vergunningverlening milieuwetgeving 2011.
 Beleidsregel Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik.
De verwachting is dat de actualisatie het tweede kwartaal 2020 zal starten en het
vierde kwartaal 2020 wordt afgerond.
Daarnaast worden de volgende activiteiten opgepakt:
 Botsproef vergunningverlening
Het uitgangspunt van de Omgevingswet is regulering per activiteit en dat heeft tot
gevolg dat het ‘inrichtingenbegrip’ wordt losgelaten. Het begrip ‘milieubelastende
activiteit’ wordt het centrale aangrijpingspunt voor het aanwijzen van de
vergunningplicht voor activiteiten met nadelige gevolgen voor het milieu en voor het
stellen van algemene regels. De OFGV organiseert in 2020 een botsproef om de
nieuwe regels over milieubelastende activiteiten in relatie tot vergunningverlening in
de (uitvoerings)praktijk te testen. Met de botsproef resultaten kunnen de
vergunningverleners zich nog beter voorbereiden op de komst van de Omgevingswet
en het afhandelen van vergunningaanvragen in het nieuwe stelsel.
 Warme overdracht bodemtaken
Door de komst van de Omgevingswet komen de bodemtaken bij gemeenten te
liggen. Dit vraagt een hele omschakeling. De provincies zijn een traject gestart om
de overgang van saneren naar een integraal bodembeheer samen ‘warm’ vorm te
geven. Verder leiden deze veranderingen tot extra aanpassingen in het zaaksysteem
van de OFGV. De OFGV ondersteunt de provincie bij dit traject.
 Ontgrondingen
Op het gebied van ontgrondingen treedt er door de Omgevingswet een verschuiving
in bevoegd gezag op. Volgens de ontwerp regelgeving komen vergunningaanvragen
die meerdere activiteiten omvatten en waarbij aanvraag voor ontgrondingen gaat
over minder dan 100.000 m3 onder de gemeente te vallen.
In dergelijke gevallen is het de rol van de provincie om een advies met instemming
(bindend advies) te geven aan de gemeente over de ontgrondingsactiviteit. Voor
meervoudige aanvragen waarbij de ontgrondingsactiviteit ziet op meer dan 100.000
m3 en voor enkelvoudige ontgrondingaanvragen blijft de provincie bevoegd gezag.
De provincie bereidt zich voor op deze verschuiving in bevoegd gezag voor
meervoudige vergunningaanvragen met kleine ontgrondingsactiviteiten en de OFGV
ondersteunt de provincie hierbij.
o De OFGV verwacht in 2020 advies te geven aan de provincie over de wijziging van
het hoofdstuk grondwaterbescherming in de Omgevingsverordening provincie
Flevoland. Het gaat hierbij o.a. om het wegvallen van het begrip inrichtingen en
het omschrijven van activiteiten.
 De OFGV geeft in 2020 advies aan de provincie over het Overgangsrecht
boringsvrije zone. De OFGV zal in het advies een ‘update’ geven van de stand van
zaken met betrekking tot de grondwaterbronnen (ongeveer 100 st.) aangebracht
voor 2009 en dieper zijn dan de huidige regelgeving toestaat.
 Omgevingswet en natuur
Met uitzondering van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, die op 4 juli 2019 is
aangenomen door de Tweede Kamer, zijn er op het gebied van de natuurwetgeving
geen veranderingen.
Deze aanvullingswet regelt de integratie van de Wet natuurbescherming in de
Omgevingswet. De integratie vindt beleidsneutraal plaats. Ook blijft de rol van de
provincies met betrekking tot taken en bevoegdheden na integratie ongewijzigd. De
OFGV verwacht dan ook geen grote wijzigingen in 2020 op het gebied van Regie
groene handhaving.
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Vooroverleg bij vergunningaanvragen voor provinciale bedrijven
Het vooroverleg bij vergunningaanvragen wordt onder de Omgevingswet veel
belangrijker. De hoofdregel in het aanvraagproces is namelijk dat de reguliere
procedure van 8 weken wordt gevolgd. Daarnaast verandert ook de wijze waarop
vergunningaanvragen worden getoetst. De Omgevingswet vraagt om een integrale
afweging met als uitgangspunt: ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken?’.
Om het vooroverleg Omgevingswetproof te maken heeft de VNG een dialoogmodel
ontwikkeld, de zogenaamde ‘Omgevingstafel’.
Voor de zogeheten provinciale bedrijven (bedrijven waarbij er een vergunningplicht
op het gebied van milieu geldt en de provincie het bevoegd gezag is voor het
verlenen van deze vergunning) heeft de OFGV de rol van casemanager in het
vergunningverleningsproces en faciliteert vanwege deze rol het vooroverleg. De
OFGV onderzoekt in de eerste helft van 2020 in hoeverre de verkorting van de
proceduretermijn van 26 weken naar 8 weken op deze provinciale bedrijven van
toepassing is en op welke manier het vooroverleg voor deze bedrijven het beste
Omgevingswetproof kan worden ingericht, bijvoorbeeld met behulp van de
Omgevingstafel.



Leges milieuvergunningen
Met de komst van de Omgevingswet kan de provincie ook leges gaan heffen voor
milieuvergunningen. Als de provincie besluit om leges te gaan heffen over
milieuvergunningen, dan denkt de OFGV mee met het vormgeven van de
legesheffing voor milieu en adviseert de OFGV de provincie op welke wijze hier het
beste uitvoering aan gegeven kan worden.



Werkprocessen
Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een aantal werkprocessen
(her)ingericht moeten worden en zal daarbij aangesloten moeten worden op het
Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij is ook afstemming met de OFGV nodig. Het
gaat vooralsnog om:
o het (her)inrichten van de werkprocessen die niet bij de OFGV zijn neergelegd,
maar waarbij wel afstemming met de OFGV moet plaats vinden (natuur en
ruimte).
o het aansluiten op de STAM (het kunnen ontvangen van aanvragen en meldingen)
en STTR (aangeven of ergens een vergunning of melding voor nodig is en het
maken van formulieren). Voor die aansluiting vindt nog afstemming met de OFGV
plaats.

Subthema 10.6 Omgevingswet en bodemconvenant
Taak
De provincie bereidt zich voor op de beëindiging van haar bodemsaneringstaken in het
kader van de Wet bodembescherming en de overdracht van de bodembeheertaken naar
de gemeenten die bevoegd gezag worden in het kader van de Omgevingswet.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het 'Convenant Bodem en
Ondergrond 2016-2020' en het ‘Provinciale Uitvoeringsprogramma Duurzaam gebruik
van de Ondergrond van Flevoland 2016-2020’ (nr. 1871797, vastgesteld op 1 maart
2016). De OFGV ondersteunt de provincie bij dit traject.
Doelstellingen & Activiteiten
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.
Doelstellingen
 In 2020 moeten alle gevallen van
ernstige bodemverontreiniging met

Activiteiten
 Ondersteunen van de provincie bij het
vastleggen van de afspraken omtrent
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onaanvaardbare verspreidings- of
ecologische risico’s (spoedlocaties)
gesaneerd zijn of de risico’s zijn
beheerst;
In 2020 moet een overgang zijn
gemaakt van saneren naar integraal
beheer van de bodem en ondergrond.
Onder het beheer van bodem en
ondergrond valt ook het omgaan met
bodemverontreiniging die geen
directe risico’s oplevert;
Overdracht van bodembeheertaken
die onder de Omgevingswet bij de
gemeenten liggen.





Convenant bodem en ondergrond
2016-2020 en de
voortgangsbewaking;
De OFGV maakt voor de provincie een
historisch overzicht over de uitvoering
van de provinciale
bodemsaneringstaken in de periode
1995-2020;
De OFGV adviseert de provincie over
de landelijke ontwikkelingen rondom
het vervallen van het landelijke
beleidskader voor
grondwatersaneringen onder de
omgevingswet.

Specifiek 2020
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen
dit thema in 2020 uitvoert.
 KRW en GWR
Wanneer de Wbb ophoud te bestaan blijven de provincies hoeder van de kwaliteit
van het grondwater. De kaderrichtlijn water (KRW) wordt het uitgangsthema en
vereist dat grondwaterlichamen in een goede grondwatertoestand worden gebracht
en gehouden. De grondwaterrichtlijn (GWR) richt zich op specifieke maatregelen ter
voorkoming en beheersing van grondwaterverontreiniging. De provincies moeten de
noodzakelijke maatregelen als bedoeld in de GWR en in de KRW opnemen in de
regionale waterplannen. Waar nodig wordt door de OFGV ondersteuning geleverd.
 Waterplan
Bij de voorbereiding van het regionale Waterplan zal de OFGV de provincie
ondersteunen bij de noodzakelijke locatie specifieke beoordelingen van historische
(grondwater)-verontreinigingsbronnen. Hiervoor zullen de relevante locaties in beeld
worden gebracht. Daarnaast adviseert de OFGV over de monitoring van historische
(grondwater)-verontreinigingen en de risico’s voor de toekomst in relatie tot een
mogelijke financiële reservering uit bodemgelden.
 Bodemconvenant 2021-2025
Na 2020 moeten alle vervuilde bodemlocaties veilig zijn voor mensen en milieu. Dit
betekent dat deze locaties gesaneerd moeten zijn, dat de risico’s van de vervuiling
onder controle zijn of dat er tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Dit
staat in het Bodemconvenant 2016-2020. Voor het Bodemconvenant 2021-2025,
dienen er nieuwe afspraken gemaakt te worden.
Hier gaat de OFGV ondersteuning bieden aan de provincie. Ook wordt er in 2020
door de OFGV de Flevolandse grondwaterverontreinigingen in kaart gebracht.
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Verklaring afkortingen
AB
AOO
Bbk
BOO
Bor
KPS
M.e.r.
OFGV
OM
PDC
VTH
Wabo
WKO

Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst
Ambtelijk Omgevingsoverleg Flevoland
Besluit bodemkwaliteit
Bestuurlijk Omgevingsoverleg Flevoland
Besluit Omgevingsrecht
Kostprijssystematiek
Milieu Effect Rapportage beoordelingsbesluiten
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Openbaar Ministerie
Producten en Diensten Catalogus OFGV
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Warmte Koude Opslag
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Overzicht bijlagen:
Bijlage 1: Prognosetabel OFGV 2020 provincie Flevoland

Omgevingsdienst Flevoland
& Gooi en Vechtstreek
Botter 14-15 Postbus 2341
8203 AH LELYSTAD
T. 088-6333 000
E. info@ofgv.nl
W. www.ofgv.nl
Opdracht: Uitvoeringsprogramma provincie Flevoland 2020
Datum: 1 december 2019
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Prognosetabel Uitvoeringsprogramma provincie Flevoland 2020
Wet milieubeheer
Vergunning Wet milieubeheer
Omgevingsvergunning milieu-inrichting
R01.1
Oprichtingsvergunning
R01.2
Revisievergunning
R01.3
Veranderingsvergunning
R01.4
Milieuneutrale veranderingsvergunning
R01.5
Intrekkingsbesluit (op verzoek)
R01.6
Intrekkingsbesluit (ambtshalve)
R01.7
Geactualiseerde vergunning
R01.8
Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
R02.1
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (industriële inrichting)
R02.2
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (agrarische inrichting)
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (gesloten
bodemenergiesysteem)
R02.3
Behandeling melding Activiteitenbesluit
R03.1
Behandeling melding Activiteitenbesluit
Maatwerkvoorschrift
R04.1
Maatwerkvoorschrift
R04.2
Maatwerkbesluit indirecte lozing
R04.3
Intrekking maatwerkvoorschrift
Gelijkwaardigheidsbesluit
R05.1
Gelijkwaardigheidsbesluit
Beoordeling rapportageverplichting
R06.1
Beoordeling rapportageverplichting
R06.2
Beoordeling E-PRTR-rapportage
R06.4
Toets milieujaarverslag
R06.5
Beoordeling bodemonderzoek nul- of eindsituatie
R33.1
Beoordeling melding EED energie-audit
Ontheffing ontdoen van afvalstoffen (buiten inrichtingen)
R14.1
Ontheffing verbranden buiten inrichtingen
R14.4
Ontheffing stortverbod (Wm)
R14.5
Ontheffing storten buiten inrichting
R31.1
Verklaring geen andere verwerking dan storten
A02.1.8
Beleidsadvies LMA en LAT

2020

1
3
3
10
0
1
1
0
0
0
0
3
0
1
0
0
9
19
0
0
0
0
0
0
22
1

T1

T2

T3

Toelichting
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Toezicht Wet milieubeheer
Periodieke controle milieu-inrichtingen
T01.1
Preventieve administratieve controle
T01.2
Themacontrole
T01.3.1
Initiële controle milieu - eenvoudig
T01.3.2
Initiële controle milieu - standaard
T01.3.3
Initiële controle milieu - complex
T01.5
Opleveringscontrole
T02.1
Repressieve administratieve controle
T02.2
Hercontrole
T02.3
Sanctiecontrole
T06.1
Klachtbehandeling
T07.1
Ongewoon voorvalmelding
T12.2
Geluidscontrole inrichtingen
T17.1
Transportcontrole
Badinrichtingen en zwemwater
Regulering en toezicht badinrichtingen en zwemwater
R09.1
Kennisgevingen zwembaden
R09.2
Ontheffing zwembaden
T01.6
Administratieve controle zwemwater
T01.7
Initiële controle zwemwater badinrichting
T06.2
Klachtbehandeling en meldingen badinrichtingen en zwemwater
A02.1.10
Beleidsadvies Badinrichtingen en zwemwater
T02.4
Repressieve controle zwembaden
D07.1
Zwemmen in oppervlaktewater
D07.2
Veiligheidsonderzoek zwemstranden
D07.3
Toezicht bij zwemstranden
Natuurbescherming
Regie, advisering en toezicht natuurbescherming
A02.1.6
Beleidsadvies Natuur en Landschap
A02.2
Regie groene handhaving
T01.12
Controle Cross Compliance
T02.6
Repressieve controle Cross Compliance
T11.1
Gebiedscontrole natuurbescherming
T11.2
Controle boskap en herplantplicht
T11.3
Controle op soortenbescherming

2020

1
49
2
0
16
8
155
4
0
8

9
0
43
43
6
1
23
1
23
34

22
1
9
0
502
22
118

T1

T2

T3

Toelichting

Prognosetabel Uitvoeringsprogramma provincie Flevoland 2020
T11.4
Vogeltellingen
Ontgrondingen
Regulering, advisering en toezicht ontgrondingen
R13.1
Vergunning ontgrondingenwet
R13.2
Beoordeling melding ontgrondingen
A02.1.7
Beleidsadvies Ontgrondingenwet
T09.5
Controle ontgronding
T10.1
Gebiedscontrole bodembescherming
Grondwater en Warmte-Koudeopslag
Regulering, advisering en toezicht grondwater en WKO
R16.1
Vergunning grondwateronttrekking en -opslag en WKO-systemen
R16.3
Intrekkingsbesluit (op verzoek of ambtshalve)
R26.1
Behandeling melding VFL - verpompen grondwater
R32.1
Ontheffing gemeentelijke zorgplicht riolering
T01.8
Initiële controle vergunningplichtige open WKO
T01.9
Controle meldingplichtige open WKO
T01.10
Administratieve controle WKO
T01.11
Controle drinkwaterbedrijf
T02.5
Repressieve controle WKO
T15.2
Controle boringsvrije zone
A02.4
Advies grondwater, drinkwater, WKO, hydrologie
D08.1
Beheer Grondwatermeetnet
Bodembescherming
Regulering, advisering, toezicht en handhaving bodembescherming
R10.1
Beschikking Ernst en Spoed
R10.2
Beschikking Ernst en Spoed / Saneringsplan
R10.3
Instemming Saneringsplan
R10.4
Instemming Evaluatieverslag / Nazorgplan
R10.5
Instemming Plan van aanpak
R10.6
Instemming wijziging Saneringsplan
R10.7
Beoordeling bodemonderzoek
R11.1
Behandeling melding BUS-immobiel
R11.2
Behandeling melding BUS-mobiel
R11.3
Behandeling melding BUS-tijdelijke uitplaatsing incl. evaluatie
R12.1
Beoordeling melding Besluit bodemkwaliteit
R12.2
Beoordeling melding toepassen IBC bouwstof

2020
11

22
47
1
46
12

2
1
0
0
25
6
33
1
3
56
2
1

6
0
1
2
1
1
1
9
0
2
1
0

T1

T2

T3

Toelichting

Prognosetabel Uitvoeringsprogramma provincie Flevoland 2020
R15.1
Behandeling melding lozing buiten inrichting / WKO
R29.1
Besluit instemming nazorgplan stortplaatsen
R29.2
Besluit instemming nazorgplan baggerspeciedepots
R30.1
Besluit sluitingsverklaring stortplaatsen
R30.2
Besluit sluitingsverklaring baggerspeciedepots
T09.1
Controle bodemsanering Wbb
T09.2
Controle bodemsanering zorgplicht Wbb en BUS-saneringen
T09.3
Controle bodemsanering administratief
T09.4
Controle BBK
T09.6
Controle lozen buiten inrichting
T09.7
Controle nazorglocaties
T09.8
Beoordelen plan van aanpak nieuw geval van bodemverontreiniging
T09.9
Beoordelen monitoringsrapportage
T10.1
Gebiedscontrole bodembescherming
D05.1
Coördinatie bodemsanering
D05.2
Bodemconvenant
D05.3
Beleidsadvies bodem
D05.4
Overdracht bodembeheertaken
D06.1
Bodeminformatie cq. rapportage aan makelaars
D06.2
Verstrekken van besluiten en bodemrapporten etc.
D06.3
Opslag en registratie van bodemrapporten
D15.1
Uitvoering nazorg stortplaatsen
Luchtvaart
Luchthavenbesluit/luchthavenregeling en ontheffing TUG
R27.1
Luchthaven besluit
R27.2
Luchthaven regeling
R28.1
Ontheffing TUG
T16.1
Controle TUG
T16.2
Controle Luchthavenbesluit en Luchthavenregeling
Verordening Fysieke Leefomgeving
Ontheffingen en toezicht VFL Flevoland
R18.5
Toets geluid Luchthavenbesluit
R25.1
Ontheffing VFL grondwatergebied
R25.2
Ontheffing VFL Stiltegebied toestellen
R25.3
Ontheffing VFL Stiltegebied motortoertochten
T10.2
Gebiedscontrole VFL

2020
1
0
0
0
0
2
4
8
0
0
1
11
6
16
1
0
0
1
160
0
0
1

0
1
32
1
0

0
3
0
0
0

T1

T2

T3

Toelichting
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T15.1
Controle VFL
Veiligheid en vuurwerk
Regulering, advisering, toezicht en handhaving vuurwerk
R23.1
Ontbrandingstoestemming vuurwerk
R24.1
Behandeling melding vuurwerkontbranding
R24.2
Behandeling melding vuurwerkopslag
D13.1
Coördinatie vuurwerk
A02.5
Beleidsadvies en overleg vuurwerk
T04.2
Controle vuurwerkevenement
Beleidsadvies Milieu
Beleidsadvies
A01.1
Advies ruimtelijke plannen
A04.1
Advies noodzaak MER
A04.2
Advies MER-rapport
A04.3
MER-beoordeling
A01.4
Advies milieuaspecten calamiteit
A01.5
Advies milieuaspecten taakuitoefening bevoegd gezag
A02.1
Beleidsadvies milieu
Overige milieuproducten incl. vrije ruimte
BRIKS-taken
R19.1
Omgevingsvergunning BRIKS
R19.2
Aanlegvergunning
R19.3
Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) BRIKS
T13.1
Controle BRIKS
Juridische ondersteuning
H01.4
Voornemen last onder dwangsom
Zienswijzen
H01.1
Last onder dwangsom
H01.2
Last onder bestuursdwang
H02.1
Invordering
H02.2
Intrekking dwangsom
H03.1
Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)
H04.1
Proces verbaal functioneel parket
H04.2
Proces verbaal CJIB
H05.1
Besluit op handhavingsverzoek
H06.1
Bevel bodemonderzoek en -sanering

2020
0

8
18
1
1
1
5

3
0
0
0
0
11
30

14
0
0
0
11
1
5
1
2
3
2
1
0
3
1

T1

T2

T3

Toelichting

J01.1
J01.2
J02.1
J02.2
J02.3
J02.4
J04.1
D03.1
D14.1
D14.2
D14.3
D14.4
D01.2
0
-
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Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening
Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening
Behandeling beroep met voorlopige voorziening
Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening
Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening
Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening
Gedoogbesluit
Behandeling WOB-verzoek
Milieu effect rapportage
M.e.r.-beoordelingsbesluit
Beperkte m.e.r.-procedure
Uitgebreide m.e.r.-procedure
Beoordelen Passende Beoordeling
Verstrekken van milieu-informatie
Verstrekken van milieu-informatie
Uit te voeren taak zonder aantallen
Niet ingebrachte taak

2020
1
3
0
1
0
0
0
1
14
0
1
0
80

T1

T2

T3

Toelichting

